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 االفتتاح والوقائع – الفصل األول

 .2021فبراير/شباط  18و 17يومي  افتراضيا الصندوقواألربعون لمجلس محافظي  الرابعةقدت الدورة ع   -1

 حق الرابع قائمة بأسماء المشاركين في هذه الدورة.لوترد في الم

 في الفصل الثالث. المحاضر الموجزة لهذين االجتماعين ، وتردنياجتماعالمجلس عقد و -2

 .الثاني اليومو األول اليومهذه الروابط: والتسجيالت المصورة للدورة متاحة من خالل  -3

 االفتتاحيافتتاح الدورة واالجتماع  - ألف

لدى الصندوق وألقى بيانا، يرد  إندونيسياومحافظ  ، رئيس مجلس المحافظينSuminto الدكتورافتتح الدورة  -4

 نصه كامال في الفصل الرابع.

 جدول األعمال والوثائق - باء

. وترد قائمة بالوثائق التي نظر فيها المجلس في الدورةعمل  جدولو عمالاألجدول مجلس المحافظين  اعتمد -5

 في الملحق الثاني. تردفالمحافظين ها مجلس اعتمدق الخامس. أما القرارات التي حالمل

 للدورة االفتتاحي االجتماع – جيم

 الصندوق بيانه الترحيبي بالضيوف المميزين في االجتماع االفتتاحي للدورة.، رئيس جيلبير أنغبوألقى السيد  -6

 بيانا. ،أنغوالرئيس جمهورية ، João Lourenço السيدألقى فخامة  -7

 .الفيديوب منقوالبيانا ، اإلسالمية، رئيس وزراء جمهورية باكستان Imran Khanمعالي السيد  ألقى -8

بيانا اإليطالية، ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية Luigi Di Maioمعالي السيد ألقى  -9

 .الفيديوب منقوال

  أثناء االجتماع االفتتاحي في الفصل الرابع. ألقيتتي وترد النصوص الكاملة للبيانات ال -10

 بيان رئيس الصندوق – دال

 يرد النص الكامل لبيان الرئيس أنغبو أمام مجلس المحافظين في الفصل الرابع. -11

 منتدى الشعوب األصلية – هاء

لمداوالت االجتماع العالمي التقرير التجميعي  Rayanne Cristine Máximo Françaالسيدة  قدمت -12

فبراير/شباط بالتزامن مع الدورة  4إلى  2الخامس لمنتدى الشعوب األصلية في الصندوق، الذي عقد من 

 .الرابع الفصلفي  للتقرير التجميعيالرابعة واألربعين لمجلس المحافظين. ويرد النص الكامل 

 .في الفصل الثالث لها موجز ويردب األصلية، ألقى الرئيس أنغبو بيانا عن قيمة النظم الغذائية للشعو -13

https://www.youtube.com/watch?v=ecir354tSBM&t=6062s
https://www.youtube.com/watch?v=sMoqlPoR_f8&list=PLHLkfcOqwa-xyGfREBnOfITpCAl42OMUw&index=33
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-1-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-1-Add-1-Rev-3.pdf
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التصدي للصدمات العالمية: كيف يمكن للشراكات بين القطاعين  - IFAD Talkسلسلة  – واو

 العام والخاص تحسين سالسل القيمة الزراعية وبناء عالم ريفي أكثر قدرة على الصمود

 Frankمع السيد  باالشتراك محادثةمديرة ش عبة االتصاالت في الصندوق، ، Hélène Papperالسيدة  أدارت -14

Mars رئيس مجلس إدارة شركة ،Mars, Incorporated الرابطمن خالل هذا . ويمكن مشاهدة النقاش. 

 جلسة تفاعلية مع المحافظين – زاي

الرئيس المساعدة، دائرة العالقات الخارجية والحوكمة في الصندوق، نائبة ، Marie Hagaالسيدة  أدارت -15

المستوى  علىالريفية: شرط أساسي للقدرة على الصمود فجوة االستثمار في التنمية  ملءعن "جلسة تفاعلية 

 ".19-العالمي في فترة ما بعد جائحة كوفيد

 التفاعلية من خالل الروابط المتاحة أدناه:ويمكن مشاهدة الجلسة  -16

 الرئيسيون المتحدثون: 

o  السيدةMarjeta Jager ، لمفوضية األوروبيةا الدولية، للشراكاتنائبة المدير العام 

o  الدكتورةAgnes Kalibataالنظم الغذائية المتحدة بشأن  األممقمة مؤتمر ، المبعوثة الخاصة ل 

o  السيدةSabrina Elbaسفيرة النوايا الحسنة للصندوق ، 

 السيد  أداره  تفاعليال المحافظينحوار  –الرئيسي  الحدثDomink Ziller ، نائب رئيس الصندوق

 :بمشاركة

o  الدكتورةMaria Flachsbarth االتحادي للتعاون لوزير لالبرلمانية ، سكرتيرة الدولة

 االقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا االتحادية

o كان، وزير الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية في  معالي السيد عثمان مامودو

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

o  السيد مروان الغانم، نائب المدير العام لشؤون العمليات، الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية

 العربية

 السيدة  أدارتها الميدان من أصوات: نقاش حلقةMeike Van Ginneken ،نائبة الرئيس المساعدة ،

 :بمشاركةدائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة في الصندوق 

o  مصر(نقادة  فيمشروعات، جمعية تنمية المجتمع السيدة حسنية محسب موسى، مديرة( 

o  السيدJoseph Newton Mathenge ، مؤسس G-Star Youth Group )كينيا( 

o  السيدةChia Dorothy Vandefan ،نيجيريا( إلنتاج البذور أعمال رائدة( 

o  السيدةShirley Casachagua رئيسة ، Asociación de Artesanas Generación 

Llanac )بيرو( 

o  السيدSimon Chottu ،جزر سليمان( وقائد مجتمعي أعمال رائد( 

https://www.youtube.com/watch?v=ecir354tSBM&t=6062s
https://www.youtube.com/watch?v=ecir354tSBM&t=6062s
https://www.youtube.com/watch?v=sMoqlPoR_f8&list=PLHLkfcOqwa-xyGfREBnOfITpCAl42OMUw&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=sMoqlPoR_f8&list=PLHLkfcOqwa-xyGfREBnOfITpCAl42OMUw&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=sMoqlPoR_f8&list=PLHLkfcOqwa-xyGfREBnOfITpCAl42OMUw&index=34
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 بيانات عامة – حاء

 المحافظينواألربعين لمجلس  الرابعةبيانا إلى مكتب سكرتير الصندوق من أجل الدورة  34ما مجموعه  ق دم -17

 ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوجمهورية أفغانستان اإلسالمية،  من قبل األعضاء التالين:

وجمهورية ، بنلوكس اتحاد بالنيابة عن بلدان بلجيكامملكة وبنغالديش الشعبية،  جمهوريةوجمهورية النمسا، و

جمهورية الوجمهورية كوت ديفوار، ووجمهورية كوستاريكا، جمهورية الصين الشعبية، وكندا، و، بنن

وجمهورية ألمانيا االتحادية  والجمهورية الفرنسية ،ودولة إريترياجمهورية مصر العربية، و، الدومينيكية

وجمهورية ملديف،  ليسوتو، ومملكةاليابان، و، إيران اإلسالميةجمهورية و ،غاناوجمهورية )بيان مشترك(، 

نمرك، االد مملكةبلدان شمال أوروبا )ووجمهورية نيكاراغوا، وجمهورية النيجر،  ،وجمهورية مالي

جمهورية باكستان اإلسالمية، و، السويد( مملكةو ،النرويج مملكةوأيسلندا،  جمهوريةوفنلندا،  جمهوريةو

وجمهورية سري النكا مملكة إسبانيا، وجمهورية سيراليون، ودولة ساموا المستقلة، ورواندا، جمهورية و

وجمهورية الجمهورية العربية السورية، وواالتحاد السويسري،  جمهورية السودان،واالشتراكية الديمقراطية، 

 .ينبصفة مراقب ينكما قدم الكرسي الرسولي واالتحاد األوروبي بيانواليات المتحدة األمريكية. الو، توغو

تحت عنوان "الوثائق  دورةلالشبكية لصفحة العلى المسجلة متاحة وجميع البيانات سواء المكتوبة منها أو  -18

 ".والبيانات

 اختتام الدورة -طاء 

 .يرد نصها الكامل في الفصل الرابعو ؛رئيس الصندوق بمالحظات ختامية أمام المجلس أدلى -19

التي أجراها المجلس، ثم  الرئيسية، نتائج المداوالت  Sumintoالدكتوررئيس مجلس المحافظين،  ولخص -20

 .الكامل للبيان الختامي في الفصل الرابع. ويرد النص المحافظين واألربعين لمجلس الرابعةأعلن اختتام الدورة 

 

https://www.ifad.org/ar/web/events/gc44
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 القرارات التي اتخذها مجلس المحافظين -الفصل الثاني 

 تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق - ألف

رئيس الصندوق في الدورة الثالثة  مخصصاتأنه عقب إعادة إنشاء لجنة الستعراض بأ بلغ مجلس المحافظين  -21

إلى  اتوصياته ت، التي يرأسها ممثل الهند، استعراضها وقدمالمخصصاتلجنة  أكملتواألربعين للمجلس، 

 المجلس.

 رئيس تعيين وظروف شروط عنالمجلس علما بـ"تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق"  أحاطو -22

 . 2021فبراير/شباط  17في  44-د/216واعتمد القرار  ،L.2 GC/44كما هو وارد في الوثيقة  ،الصندوق

 مقترح بشأن تنفيذ نظام تصويت آلي في الصندوق - باء

 التصويت نظام استخدامب للسماح 44-د/217واعتمد القرار  L.3 GC/44مجلس المحافظين في الوثيقة  نظر -23

 إجراء حالة في ،2021شباط /فبراير في الصندوق رئيس تعيين مع بالتزامن المختار( اإللكتروني) اآللي

 .ضروريا السري باالقتراع التصويت يعتبر عندما المستقبلية المناسبات وفي ،سري اقتراع

 الصندوق رئيس تعيين – جيم

 جيلبيربتعيين رئيس الصندوق، وعين بالتزكية السيد  المتعلقة L.4/4GC 4مجلس المحافظين في الوثيقة  نظر -24

 تبدأوهو من مواطني جمهورية توغو، كرئيس للصندوق لفترة والية ثانية مدتها أربع سنوات  أنغبو، فوسون

 .2021شباط /فبراير 17 في الشأن بهذا 44-د/218. واعتمد المجلس القرار 2021أبريل/نيسان  1 في

 عشر لموارد الصندوق لحادياتقرير عن التجديد  – دال

عشر لموارد الصندوق، كما هو وارد في  الحادي التجديدمجلس المحافظين علما بالتقرير عن وضع  أحاط -25

 .L.5 GC/44الوثيقة 

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق - هاء

 بوصفهاوتصويبها )المنقحة مرة أخرى  ضميمتها جانب إلى GC 44/L.6في الوثيقة  المحافظيننظر مجلس  -26

 بموجبهافق الذي يو 2021فبراير/شباط  18في  44-د/219( واعتمد القرار GC 44/L.6/Rev.1 الوثيقة

بتجديد موارد  والتفويضالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ب الخاصة المشاورات هيئةعلى تقرير 

 الصندوق.

 التعديالت على النصوص القانونية األساسية للصندوق - واو

مجلس المحافظين في التعديالت المقترحة على النصوص القانونية األساسية للصندوق كما هي واردة في  نظر -27

 18في   44-د/223و، 44-د/222و، 44-د/221و، 44-د/220 القرارات واعتمد ،GC 44/L.10الوثيقة 

 في نفس التاريخ. وتصبح سارية المفعولالنفاذ التعديالت حيز  وستدخل. 2021فبراير/شباط 

https://webapps.ifad.org/members/gc/GC44/docs/arabic/GC-44-L-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-4.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-6-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-10.pdf
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 2019القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام  - زاي

 المالية التي تظهر الوضع المالي للصندوق بتاريخنظر مجلس المحافظين في، ووافق على، القوائم  -28

، ونتائج عملياته للسنة المنتهية بهذا التاريخ، كما هي واردة في الذيول من 2019ديسمبر/كانون األول  31

على فعالية الضوابط  ، وتقرير المراجع الخارجي بشأنها، وشهادتهL. GC/744ألف إلى الم ضمنا في الوثيقة 

 .الداخلية على اإلبالغ المالي للمراجع الخارجي

، 2021برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية لعام  – حاء

 2021وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة 2023-2022وخطته اإلشارية للفترة 

 المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 للصندوقة والميزانية الرأسمالية لعاديمن الميزانية ا بعد النظر في الميزانية اإلدارية المقترحة التي تضم كال -29

، كما هي واردة في الوثيقة 2021يزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام ، وم2021لعام 

44/L.8 GC ،2021فبراير/شباط  18بتاريخ  44-د/224المحافظين القرار  سمجل اعتمد. 

إلى  2020المالية  السنةأنه يجوز ترحيل االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية وافق المجلس كذلك على و -30

 .في المائة من االعتمادات المقابلة 10حتى مبلغ ال يتجاوز  2021السنة المالية 

بالمعلومات الواردة في التقريرين المرحليين بشأن مشاركة الصندوق في مبادرة ديون  أحاط المجلس علماما ك -31

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق.تنفيذ البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، و

 انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين – طاء

 2021فبراير/شباط  18انتخب مجلس المحافظين بتاريخ  ،ضميمتهاو L.9 GC/44النظر في الوثيقة  بعد -32

 .سنوات ثالث مدتها خدمة لفترة التنفيذي للمجلس مناوبين وأعضاء جدد أعضاء

  .أدناه 2023-2021رة الثالث سنوات المجلس التنفيذي لفت تكوين ويرد -33

https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-7.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-8.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-9.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-9-Add-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-9-Add-1.pdf
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 العضو المناوب القائمة والعضو

  القائمة ألف

 آيرلندا كندا

 بلجيكا فرنسا

 (2021لكسمبرغ ) ألمانيا

 (2023-2022سويسرا ) 

 النمسا إيطاليا

 الدانمرك اليابان

 النرويج السويد

 (2022-2021هولندا ) (2022-2021المملكة المتحدة )

 ( 2023المملكة المتحدة ) (2023هولندا )

 إسبانيا الواليات المتحدة 

  القائمة باء

 اإلمارات العربية المتحدة الكويت

 قطر نيجيريا

 إندونيسيا المملكة العربية السعودية

 الجزائر جمهورية فنزويال البوليفارية

  القائمة جيم

  1-القائمة الفرعية جيم

  أفريقيا

 الكاميرون أنغوال

 كوت ديفوار مصر

 2-القائمة الفرعية جيم

  أوروبا، وآسيا والمحيط الهادي

 (2021بنغالديش ) الصين

 (2023-2022باكستان ) 

 (2021باكستان ) الهند

 (2023-2022)جمهورية كوريا  

  3-القائمة الفرعية جيم

  أمريكا الالتينية والكاريبي

 األرجنتين البرازيل

 (2021كوستاريكا ) المكسيك

 (2023-2022الجمهورية الدومنيكية )
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 المحاضر الموجزة – الثالثالفصل 

الساعة  ،2021فبراير/شباط  17فيالمنعقد واألربعين للدورة الرابعة  لالجتماع األول الموجزة رالمحاض (1)

 الظهر بعد 1.00

 )إندونيسيا( Suminto الدكتور: رئيس الجلسة

 : الحقا

 )الكاميرون( )نائبة الرئيس( Clémentine Ananga Messinaالسيدة  معالي

 : الحقا

 )إندونيسيا( )الرئيس( Suminto الدكتور

 

 المحتويات

 الفقرات 

 37-34 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند 

 38 من جدول األعمال( 2جدول األعمال )البند  اعتماد

 43-39 االفتتاح حفل

 الرئيسيين المتحدثين إلى الصندوق رئيس من ترحيبي بيان  

 من فخامة السيد  بيانJoão Manuel Gonçalves Lourenço رئيس جمهورية ،

 أنغوال
 

 عالي السيد لم بالفيديو رسالةImran Khan رئيس وزراء جمهورية باكستان ،

 اإلسالمية
 

 عالي السيد لم بالفيديو رسالةLuigi Di Maio وزير الشؤون الخارجية والتعاون ،

 الدولي في الجمهورية اإليطالية
 

 47-44 (األعمال جدول من 3)البند  الصندوق رئيس بيان

 49-48 من جدول األعمال( 4تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق )البند 

 53-50 من جدول األعمال( 5مقترح بشأن تنفيذ نظام تصويت آلي في الصندوق )البند 

 61-54 التقرير التجميعي لمداوالت االجتماع العالمي الخامس لمنتدى الشعوب األصلية

العام : التصدي للصدمات العالمية: كيف يمكن للشراكات بين القطاعين IFAD Talk سلسلة

 والخاص تحسين سالسل القيمة الزراعية وبناء عالم ريفي أكثر قدرة على الصمود
62-63 

 97-64 من جدول األعمال( 6تعيين الرئيس )البند 
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 بعد الظهر.  1.05في الساعة  االجتماع افتُتح -34

 (INF.5، وINF.4، وINF.3، وGC 44/INF.1/Rev.1من جدول األعمال( ) 1افتتاح الدورة )البند 

الصندوق( بالمشاركين في الدورة الرابعة واألربعين لمجلس )سكرتير  ميكينيس خيمينيسالسيد  رحب -35

 -المحافظين، فقال إن إدارة الصندوق تمكنت من ضمان استمرارية العمل وتنظيم الدورة االفتراضية الحالية 

بفضل التعديالت التي وافق مجلس المحافظين على إدخالها  -وهي األولى على اإلطالق في تاريخ الصندوق 

 . 2020الداخلي من خالل التصويت بالمراسلة الذي أ جري في أكتوبر/تشرين األول على نظامه 

م  ميكينيس خيمينيسالسيد  ووصف -36 م ِّ التسهيالت التي يتيحها مركز المؤتمرات االفتراضية الجديد الذي ص 

رتيبات خصيصا للتشجيع على عقد دورة دينامية وتشاركية، ودعا المشاركين إلى إبداء تعقيباتهم بشأن الت

م في ختام الدورة.   االفتراضية للدورة عن طريق استكمال االستبيان االستقصائي الموجز الذي سي عمَّ

 .1ببيان يرد نصه الكامل في الفصل الرابع رئيس المجلس وأدلى -37

 (Add.1/Rev.3و ،GC 44/L.1/Rev.1من جدول األعمال( ) 2اعتماد جدول األعمال )البند 

)بصيغته النهائية الواردة في الوثيقة  المؤقت جدول األعمالاعتمد مجلس المحافظين  -38

GC 44/L.1/Rev.1 )وجدول ( عمل الدورة المنقَّحGC 44/L.1/Add.1/Rev.3.) 

 حفل االفتتاح 

 بيان ترحيبي من رئيس الصندوق إلى المتحدثين الرئيسيين

 .الرابع الفصل في الكامل نصه يرد ببيان)رئيس الصندوق(  السيد أنغبو أدلى -39

 من رئيس جمهورية أنغوال بيان

 ببيان)رئيس جمهورية أنغوال(  João Manuel GONÇALVES LOURENÇOفخامة السيد  أدلى -40

 .الرابع الفصل في الكامل نصه يرد

 بالفيديو من رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية رسالة

 هايرد نص بالفيديو رسالة)رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية(  Imran Khan عالي السيدم قد م -41

 الكامل في الفصل الرابع.

 وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية اإليطالية منرسالة بالفيديو 

)وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية اإليطالية(  Luigi Di Maio عالي السيدم قد م -42

 الكامل في الفصل الرابع. هايرد نص بالفيديو رسالة

لهمة وأعرب عن شكره لحكومة إيطاليا  الجلسة رئيس وجه -43 شكره إلى المتحدثين الرئيسيين على عباراتهم الم 

 دوق. دعمها الثابت وما أبدته دوما من كرم ضيافة للصن على

 من جدول األعمال( 3بيان رئيس الصندوق )البند 

 بيان يرد نصه الكامل في الفصل الرابع. ب)رئيس الصندوق(  السيد أنغبو أدلى -44

 على بيانه وقيادته الحكيمة للصندوق.  أنغبوعن تقدير مجلس المحافظين للسيد  الجلسة رئيس أعرب -45

                                                   

لمجلس  ي شير ذلك إلى التقرير النهائي الذي سيتضمن فيه الفصل الرابع البيانات والكلمات الخاصة التي أ لقيت أمام الدورة الرابعة واألربعين  1

 المحافظين. 
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 “. نمية الزراعيةالصندوق الدولي للت سنة” بعنوانشريط فيديو  عُرض -46

 )الكاميرون( رئاسة الجلسة. Clémentine Ananga Messinaمعالي السيدة  تولت -47

 (GC 44/L.2) من جدول األعمال( 4تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق )البند 

ولفتت االنتباه إلى مشروع القرار المرفق  GC 44/L.2التقرير الوارد في الوثيقة  الجلسة رئيسة قد مت -48

 بالتقرير بشأن مخصصات رئيس الصندوق.

 .الصندوق رئيس مخصصات بشأن 44-د/216 القرار المحافظين مجلس اعتمد -49

 (GC 44/L.3من جدول األعمال( ) 5مقترح بشأن تنفيذ نظام تصويت آلي في الصندوق )البند 

إلى أن مكتب سكرتير الصندوق أصدر مؤخرا مبادئ توجيهية وقدم تدريبا على نظام  الجلسة رئيسة أشارت -50

. وأشادت باستجابة الصندوق 2020التصويت اآللي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

ضمان استمرارية على أداء الهيئات الرئاسية مهام وظائفها وما بذله الصندوق من جهود ل 19-ألثر جائحة كوفيد

 عمله.

للسماح باستخدام نظام  GC 44/L.3مجلس المحافظين إلى اعتماد مشروع القرار المرفق بالوثيقة  ودعت -51

التصويت اآللي )عن طريق اإلنترنت( الذي وقع االختيار عليه بالتزامن مع تعيين رئيس الصندوق أثناء الدورة 

وفي المناسبات المقبلة التي سيلزم فيها إجراء تصويت الحالية في حال إجراء تصويت باالقتراع السري، 

 باالقتراع السري. 

طريق اإلنترنت(،  عن) المختارعن موافقة بلده على استخدام نظام التصويت اآللي  مندوب من فرنسا وأعرب -52

انتخاب عند اللزوم، في انتخاب رئيس الصندوق أثناء الدورة الحالية. وشدَّد على أن تلك الموافقة تنحصر في 

دون أن ت شك ِّل سابقة لالنتخابات التي ستجري بعد ذلك في الصندوق أو في  2021رئيس الصندوق في عام 

 وكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها األخرى. 

تنفيذ نظام تصويت آلي في لبشأن مقترح  44-د/2017هذا المنطلق، اعتمد مجلس المحافظين القرار  ومن -53

 الصندوق.

 الشعوب األصلية منتدىمداوالت  عن جميعيت تقرير

)منتدى الشعوب األصلية والتجمع  Rayanne Cristine MAXIMO FRANÇA السيدة قدمت -54

العالمي لشباب الشعوب األصلية في البرازيل(، بناًء على دعوة من رئيسة الجلسة، تقريرا تجميعيا عن مداوالت 

حول  2021فبراير/شباط  4إلى  2االجتماع العالمي الخامس لمنتدى الشعوب األصلية الذي عقد في الفترة من 

 الختامية الجلسة وع قدت“. 19-للشعوب األصلية: الصمود في سياق جائحة كوفيدالن ظم الغذائية  قيمة” موضوع

 التجميعي للتقرير الكامل النص ويرد. حضورها إلى المحافظون ود عي 2021شباط /فبراير 15 في للمنتدى

 .الرابع الفصل في

قة، ونظرته التجميعي التقرير لحكمة تقديرها عنالجلسة  رئيسة وأعربت -55  األصلية الشعوب إن فقالت المتعم ِّ

د  .وخبراتها ومعارفها ممارساتها من الكثير تعلم ويمكن الصمود، على القدرة ت جس ِّ

)رئيس الصندوق( عن امتنانه للمئات من ممثلي الشعوب األصلية الذين شاركوا في  أنغبو السيد وأعرب -56

عوب األصلية وللوفود الكثيرة من العديد المشاورات اإلقليمية التي سبقت االجتماع العالمي الخامس لمنتدى الش

 من الشعوب األصلية الذين ساهموا في المناقشات الهادفة والمتنوعة التي دارت أثناء االجتماع.

االجتماع الذي صاحبه برنامج ثري من األحداث الجانبية لمدة أسبوعين، بما في ذلك مهرجان أفالم  وع قد -57

العاشرة للمنتدى الذي يعد نموذجا يحتذى به في الشراكة داخل منظومة الشعوب األصلية، بالتزامن مع الذكرى 

أن يعمل في شراكة مع الشعوب األصلية، وهو  -الذي يستضيف المنتدى  -األمم المتحدة. ويس ر  الصندوق 
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 أكثر من أي وقت مضى بالتعرف على س بل معيشة الشعوب األصلية ون ظمها الغذائية ومعارفها التقليدية ملتزم

 وتقييمها. 

 ت عزز أن يمكن التي والمفاهيم والتقاليد والقيم المعارف من بثروة األصلية للشعوب الغذائية الن ظم وتزخر -58

 االنتقال توجيه على تساعد أن األصلية للشعوب ويمكن. جمعاء البشرية رفاه وت حس ن استدامة أكثر ممارسات

 ال أنها بيد. 19-كوفيد بعد ما عالم في ومنصفة الصمود على وقادرة استدامة وأكثر صحية غذائية ن ظم نحو

 وس بل مواردها أو ألراضيها مستمرة تهديدات منها كثير ويواجه منهجيين وتهميش تمييز من تعاني تزال

 .المطاف نهاية في معيشتها

إلى مفاقمة مواطن الضعف القائمة وأوجه عدم المساواة الكامنة. وتَبين مع األزمة  19-أزمة كوفيد وأد ت -59

عليها الزمن ليست متصدعة فحسب بل وت شكل أيضا، في  عفىالمناخية في الوقت نفسه أن نماذج التنمية التي 

د البشرية. وبفضل المعارف التقليدية للشعوب ا ألصلية وصلتها بالطبيعة فإن بعض السياقات، خطرا ي هد ِّ

بوسعها أن تساعد على اإلمساك بدفة توجيه العالم نحو ممارسات أفضل ت حافظ على النظام اإليكولوجي لألرض 

د إمدادات األغذية والمياه في  وتنوعها البيولوجي بما يضمن أال  تكون طريقة إنتاج األغذية اليوم خطرا ي هد ِّ

 المستقبل.

مليون نسمة من سكان الشعوب  6.7يستفيد منها ما يربو على  امشروع 63 حاليا قالصندو حافظة وتشمل -60

ل كمااألصلية.  ِّ الفريد لمساعدة الشعوب األصلية الذي ي عزز تحقيق التنمية بدوافع ذاتية  الصندوق مرفق يمو 

تلك من  160من خالل مشروعات صغيرة النطاق ت نفذها مباشرة منظمات الشعوب األصلية، ما يناهز 

بلدا. وهناك أمل في أن يحذو شركاء الصندوق حذو الوكالة السويدية للتعاون  45المشروعات في زهاء 

 المرفق في دورته المقبلة.  هماإلنمائي الدولي في االلتزام بدعم

 دون األصلية الشعوب أراضي في برامج أو مشروعات أية األوقات من وقت أي في الصندوق ي جري ولن -61

وموافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. وسيبذل أيضا قصارى جهده لدعم المشاركة  والفعلية، الكاملة مشاركتها

الفعلية للشعوب األصلية في تخطيط وتنظيم مؤتمر قمة الن ظم الغذائية التي سيعقدها األمين العام لألمم المتحدة 

الشعوب األصلية بأصواتها في االلتزام . ويقف الصندوق على أ هبة االستعداد لضمان مشاركة 2021في عام 

العالمي بتحقيق العدالة االجتماعية للجميع وال يزال مصمما على المضي قدما في تعزيز شراكته مع الشعوب 

 األصلية. 

: التصدي للصدمات العالمية: كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تحسين سالسل IFAD Talk سلسلة

 وبناء عالم ريفي أكثر قدرة على الصمود القيمة الزراعية

، Frank Marsلسيد ا)مديرة ش عبة االتصاالت(، متحدثة بصفتها مديرة للجلسة،  PAPPER السيدة قدمت -62

خالل هذا  من IFAD Talk. ويمكن مشاهدة الحوار في Mars, Incorporatedرئيس مجلس إدارة شركة 

 . الرابط

 .الجلسة)إندونيسيا( رئاسة  SUMINTOالدكتور  واستأنف -63

 (INF.2/Add.1و ،INF.2و ،GC 44/L.4من جدول األعمال( ) 6تعيين الرئيس )البند 

 ،GC 44/INF.2االنتباه إلى طرائق إجراءات تعيين رئيس الصندوق المبيَّنة في الوثيقة  الجلسة رئيس لفت -64

ووفقا إلجراءات  ،GC 44/L.4وأعلن عن عدم تسلُّم سوى ترشيح واحد لهذا المنصب. وكما جاء في الوثيقة 

الترشيح المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق، رشحت جمهورية توغو وكندا السيد 

لتولي منصب رئيس الصندوق لفترة ثانية. وي برز التفاعل األخير في اجتماع مثمر للمرشح مع  أنغبو جيلبير

لحوار البناء مع األعضاء. وقد نالت بالفعل هذه أعضاء الصندوق جهود اإلدارة لضمان التواصل المنفتح وا

 العملية تقديرا باعتبارها ممارسة دولية جيدة لتعزيز الشفافية واعتمدتها منظمات أخرى على هذا النحو.

https://www.youtube.com/watch?v=ecir354tSBM&t=6062s
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من النظام الداخلي لمجلس المحافظين بصيغته المعدَّلة مؤخرا، على أنه في حال وجود  2-41المادة  وتنص -65

على أن يعمل رئيس المجلس  1-35للمجلس تعيين الرئيس بالتزكية، بينما تنص المادة مرشح واحد فقط، يجوز 

على إيجاد اتفاق جماعي في الرأي على اقتراح ما بدال من التصويت عليه. وبعد التشاور مع هيئة المكتب، 

اعتراض، أن ي عين من النظام الداخلي ونظرا لعدم إبداء أي  1-38يقترح الرئيس بناًء على ذلك، عمال بالمادة 

أبريل/نيسان  1لمدة رئاسة ثانية اعتبارا من  أنغبو، جيلبيرمجلس المحافظين بالتزكية المرشح الوحيد، السيد 

2021 . 

  .بالتزكية للصندوق رئيسا أنغبو السيد وأ علن -66

 الصندوق رئيس تعيين بشأن 218/44 القرار المحافظين مجلس واعتمد -67

 .الرابع الفصل في الكامل نصه يرد بيان  ب( الصندوق)رئيس  أنغبو السيد وأدلى -68

إلعادة تعيينه رئيسا للصندوق، معربا عن ثقته في أن الصندوق،  أنغبوأحر تهانيه إلى السيد  الجلسة رئيس وقدم -69

 سيواصل مسيرة النجاح في أداء مهمته الحيوية.  أنغبو،تحت قيادة السيد 

إلعادة  أنغبومتحدثا بالنيابة عن جميع أعضاء الصندوق، عن تهنئته للسيد  ،المكسيك من مندوب وأعرب -70

تعيينه، مؤكدا له استمرار التأييد القوي من األعضاء أثناء إمساكه بزمام قيادة العمل في الصندوق خالل 

قرا، وتعزيز السنوات األربع المقبلة من أجل االستمرار في مسيرة تحسين األمن الغذائي والدخل للفئات األشد ف

 القدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ بصفة خاصة. 

ظل ازدياد أهمية الصندوق التي برزت بالفعل في التجديد الثاني عشر لموارده، ستزداد األهمية الحاسمة  وفي -71

. وأعربت الدول األعضاء 19-لدور الصندوق في جهود التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد

م موارد أكثر وأفضل إلى المستفيدين.  أنغبوعن ثقتها في أن الصندوق، في ظل إدارة السيد  المستمرة، سي قد ِّ

لدعم الصندوق في أداء مهمته والنهوض  أنغبوويتطلع األعضاء إلى مواصلة العمل في تعاون وثيق مع السيد 

دولي والحرص في الوقت نفسه على ضمان باستراتيجيته وضمان استدامته والدفع ق دما بدوره في البنيان ال

 المساءلة واإلدارة المناسبة للمخاطر. 

عن تمنياته للرئيس بكل النجاح في مواصلة عمل الصندوق في مكافحة انعدام  بيساو غينيا من مندوب وأعرب -72

 .19-األمن الغذائي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الريفية على الصمود، وخاصة في مواجهة جائحة كوفيد

عضاء إن إعادة تعيين الرئيس بالتزكية دليل واضح على ثقة األ السعودية العربية المملكة من مندوب وقال -73

 في قيادته الحكيمة للصندوق. وأضاف أن حكومة بلده ملتزمة بدعم الصندوق في رسالته. 

بالنيابة عن المجموعة األفريقية، بإعادة انتخاب الرئيس، فقالت إن تفانيه والتزامه  ،كينيا من مندوبة ورحبت -74

 سيما في قطاع الزراعة، ال االستراتيجية ستساعد على مواصلة تعزيز ما حققه الصندوق من إنجازات ورؤيته

في الفترة السابقة على عقد مؤتمر قمة النظم الغذائية لألمم المتحدة. وتواصل أفريقيا، استمرارا اللتزامها 

، تركيزها على األهداف اإلنمائية الطويلة 2063بالرؤية السياسية المحددة في جملة أمور تشمل خطة عام 

والفقر بصورة مستدامة رغم تكرار الكوارث الطبيعية وتواتر األمراض  األجل الرامية إلى القضاء على الجوع

التي تواجهها. وأضافت مندوبة كينيا أن المجموعة تتطلع إلى توثيق أواصر التعاون مع الصندوق من أجل 

 بناء قدرة القارة على الصمود في مواجه التحديات، وتؤكد للرئيس استمرار دعمها. 

جديد في سياق تهنئته للرئيس بإعادة انتخابه، التزام بلده بدعم الصندوق وضمان  من غابون من مندوب وأكد -75

 التنمية الريفية الحاسمة ألفريقيا.

عن تهنئتها للرئيس بإعادة تعيينه المستحقة، مسلطة الضوء على وعيه الشديد  موريتانيا من مندوبة وأعربت -76

وأثرها، وكذلك أهمية الن ظم الغذائية المستدامة  19-بواقع أفريقيا، بما يشمل واقعها في سياق جائحة كوفيد

 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقالت إن حكومة بلدها تتطلع إلى العمل معه. 
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في سياق ترحيبه بإعادة تعيين الرئيس، استمرار تأييد بلده للصندوق في رسالته التي  ،مصر من مندوب وأكد -77

ن في البلدان النامية، وخاصة صغار المزارعين في المناطق النائية. يسعى من خاللها إلى مساعدة المزارعي

 وتتطلع مصر إلى مواصلة تعزيز تعاونها الناجح مع الصندوق. 

بإعادة انتخاب الرئيس، مؤكدا من جديد الدور الحيوي لالبتكار في التنمية الريفية  تونس من مندوب ورح ب -78

والمستدامة على حد سواء. وأضاف أنه يأمل أن يضع الصندوق بحوث الزراعة والتنمية المستدامة في قائمة 

 أولوياته.

لنامية ألنها ال ت عزز القيادة في إن إعادة انتخاب الرئيس تمثل عالمة فارقة للبلدان ا األرجنتين من مندوب وقال -79

 مؤسسة رئيسية فحسب، بل تؤكد من جديد أيضا عالمية تلك المؤسسة. وسيواصل بلده دعمه للصندوق.

إن إعادة انتخاب الرئيس دليل على ما يحظى به عمله أثناء مدة رئاسته األولى من  تشاد من مندوبة وقالت -80

اآلراء حول القضايا التي تشهدها تلك األوقات المتأثرة بجائحة تقدير، وهي تعبير عن الحاجة إلى توافق في 

 .الريفية التنمية وتعزيز والفقر الجوع مكافحة على خاصة بصفة التركيز مع كوفيد،

إن الرئيس الذي أ عيد انتخابه من جديد يمكن أن يطمئن إلى االلتزام والدعم الكاملين  المغرب من مندوب وقال -81

 تطلع إلى تعزيز شراكتها مع الصندوق.من حكومة بلده التي ت

الرئيس على ما حققه الصندوق من تقدم أثناء مدة واليته األولى، فقالت إن  فاسو بوركينا من مندوبة وهنأت -82

بلدها يتطلع إلى العمل مع الصندوق من أجل تحقيق تحويل هيكلي وبعيد المدى لالقتصادات الريفية من أجل 

 عالم أفضل.

في معرض تهنئته الرئيس، إن حكومة بلده تتطلع إلى مواصلة  السورية العربية الجمهورية من مندوب وقال -83

 التعاون مع الصندوق لالرتقاء بس بل معيشة الفقراء الريفيين في بلده. 

عن تهنئته للرئيس على إعادة انتخابه، فقال إن حكومة بلده تتطلع إلى مواصلة  ساموا من مندوب وأعرب -84

 زة مع الصندوق خالل السنوات األربع المقبلة في إطار عالقة عمل سلمية ومثمرة.شراكتها المتمي ِّ 

إن بلده مسرور بإعادة تعيين الرئيس ويتطلع إلى زيادة تعزيز شراكته مع الصندوق  الهند من مندوب وقال -85

وق يمكن من أجل القضاء على الفقر وتحسين حياة فقراء الريف في جميع البلدان النامية. وأضاف أن الصند

ل على دعم الهند وتعاونها في مساعي التحويل نحو مزيد من الفعالية والكفاءة من أجل تحسين النتائج  ِّ أن ي عو 

 وتحقيق االستدامة على األرض.

ما أعرب عنه المتحدثون السابقون من تهنئة للرئيس، فقال إن  البوليفاريةمن جمهورية فنزويال  مندوب وأيد -86

 سيحقق الكثير في ظل قيادته من أجل زيادة اإلنصاف في العالم.  من المؤكد أن الصندوق

تأييده التهنئة الموجهة إلى الرئيس، مؤكدا دعم بلده له وتعاونه معه في  عنمن كوت ديفوار  مندوب وأعرب -87

 ظل زيادة تسخيره لمهاراته خالل فترة واليته الثانية من أجل التغلب على التحديات الكبيرة الحالية. 

إنه يؤيد تهنئة الرئيس، فقال إن حكومة بلده تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الصندوق  العراق من مندوب وقال -88

 لتحسين س بل المعيشة الريفية والقطاع الزراعي ككل. 

الرئيس على إعادة انتخابه، وقالت إن بلدها ملتزم بالعمل في تعاون مع الصندوق  إثيوبيا من مندوبة وهنأت -89

 أهداف التنمية المستدامة.من أجل تحقيق 

إن إعادة تعيين الرئيس بالتزكية التي يهنئه بها، دليل على عظيم ثقة الدول األعضاء  أوغندا من مندوب وقال -90

 في قيادته القديرة وارتياحها لما قدمه من خدمة أثناء مدة واليته األولى.
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عن تهنئته للرئيس، فقال إن إعادة انتخابه هي ثمرة جهوده  المتحدة العربية اإلمارات من مندوب وأعرب -91

لتحقيق رسالة الصندوق الهادفة إلى القضاء على الجوع. وأضاف أنه يتمنى للرئيس كل النجاح في تحقيق ذلك 

 الهدف.

س إنه يضم تهنئته الحارة إلى من سبقوه بالتهنئة، مشيرا إلى أن إعادة تعيين الرئي السنغال من مندوب وقال -92

ت عب ِّر عن التقدير الستعداده للسعي من أجل تحقيق تحول جوهري في الن ظم الغذائية، وهو ما من شأنه أن يزيد 

 من االعتماد على الذات وي عزز استدامة الزراعة. 

إن إعادة تعيين الرئيس تستحق التهنئة الصريحة وتدل بوضوح على جدارته وجهوده  ليبيا من مندوب وقال -93

 الصادقة لتحسين القطاع الزراعي.

ل على بلده في دعم رؤيته لتحول  النيجر من مندوب وأعرب -94 ِّ عن تهنئته للرئيس، قائال إن بوسع الرئيس أن يعو 

ما الفئات األكثر تهميشا، مع التركيز على النتائج على نطاق المنظومة من أجل خير السكان الريفيين، وال سي

 في الميدان.

 مع شراكتها رؤية إلى تتطلع بلدها حكومة إن فقالت تعيينه، إعادة على الرئيسمن ملديف  مندوبة وهنأت -95

 على قدرتهم وتعزيز الغذائي األمن أهداف بلوغ على ملديف في المحلية المجتمعات تساعد وهي الصندوق

  .الصمود

عن تهنئته للرئيس وتقديره لعمله السابق في تحقيق األمن الغذائي والتغذية، مشددا  إريتريا من مندوب وأعرب -96

 على الحاجة إلى تعزيز التضامن والشراكة من أجل بلوغ هذه الغاية.

التجديد  الرئيس على إعادة تعيينه، وقال إن النتائج الممتازة التي تحققت في األوروبي االتحاد من مراقب وهنأ -97

الثاني عشر لموارد الصندوق تحمل معها وعودا كبيرة باستثمارات جريئة ومبشرة تعود بالخير على أصحاب 

“. الزراعية األعمال مشروعات أصحاب”والحيازات الصغيرة والمزارعين األ سريين ومنظمات المزارعين 

التي ستكون إيذانا بانطالق  2021ورحب بالمشاركة الكاملة والمستمرة للصندوق في قمة الن ظم الغذائية لعام 

 مساع  تحويلية على األجل الطويل.

 بعد الظهر.  4.55ورفعت الجلسة في الساعة 
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، الساعة 2021شباط /فبراير 18 في المنعقدواألربعين للدورة الرابعة  الثانيلالجتماع  الموجزة رالمحاض (2)

 الظهر بعد 1.00

 الجلسة( رئيس)المملكة المتحدة( )نائبة  Marie-Therese Sarch: معالي السيدة الجلسة ةرئيس

 : الحقا

 الجلسة( رئيس)الكاميرون( )نائبة  Clémentine Ananga Messinaالسيدة  معالي

 : الحقا

 الجلسة( رئيس)المملكة المتحدة( )نائبة  Marie-Therese Sarchمعالي السيدة 

 : الحقا

 )الكاميرون( )نائبة الرئيس( Clémentine Ananga Messinaمعالي السيدة 

 : الحقا

 )إندونيسيا( )الرئيس( Suminto الدكتور

 

 المحتويات

 الفقرات 

 على لقدرةتفاعلية مع المحافظين: ملء فجوة االستثمار في التنمية الريفية: شرط أساسي ل جلسة

 19-لصمود العالمي في فترة ما بعد جائحة كوفيدا
99-107 

 109-108 (األعمال جدول من 7تقرير عن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )البند 

 144-110 (األعمال جدول من 8التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق )البند 

 151-145 (األعمال جدول من 12التعديالت على النصوص القانونية األساسية للصندوق )البند 

 155-152 من جدول األعمال( 9)البند  2019القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام 

، 2021برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

 2021نامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام وبر

، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان 2023-2022وخطته اإلشارية للفترة 

من جدول  10الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء )البند 

 األعمال(

156-165 

 172-166 (األعمال جدول من 11)البند انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين 

 175-173 الجلسة اختتام
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 بعد الظهر.  1.05دعي االجتماع إلى االنعقاد في الساعة  -98

صمود العالمي في ال على قدرةجلسة تفاعلية مع المحافظين: ملء فجوة االستثمار في التنمية الريفية: شرط أساسي لل

 19-فترة ما بعد جائحة كوفيد

 “.الصندوق على مدى أربع سنوات إنجازات” بعنوانشريط فيديو  عُرض -99

 الميسر بصفتهاالرئيس المساعدة، دائرة العالقات الخارجية والحوكمة(، )نائبة  Marie Hagaالسيدة  قدمت -100

 :الجلسة في الثالثة الرئيسيين المتحدثين التفاعلية، للجلسة العام

 الدكتورة Agnes Kalibata قمة النظم الغذائية  مؤتمرل، المبعوثة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة

 2021لعام 

  السيدةMarjeta Jager ، للمفوضية  التابعة الدوليين والتنمية للتعاونلمديرية العامة لنائبة المدير العام

 ، المفوضة األوروبية لشؤون الشراكات الدولية Jutta Urpilainenاألوروبية بالنيابة عن السيدة 

  السيدةSabrina Elbaسفيرة النوايا الحسنة للصندوق ، 

 . الرابطمشاهدة الكلمات التي أدلى بها المتحدثون الرئيسيون من خالل هذا  ويمكن -101

 مركز حدث ميسرالرئيس المساعدة، دائرة العالقات الخارجية والحوكمة(، )نائبة  HAGAالسيدة  وقدمت -102

 في المشاركونيلي  وفيمانائب رئيس الصندوق.  ،Dominik Ziller(، السيد Centre Stage) الصدارة

 :الحدث

 وزير الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية في الجمهورية  ،معالي السيد عثمان مامودو كان

 سالمية الموريتانيةاإل

  الدكتورةMaria Flachsbarth،  سكرتيرة الدولة البرلمانية لدى الوزير االتحادي للتعاون االقتصادي

 والتنمية في جمهورية ألمانيا االتحادية

 السيد مروان الغانم، نائب المدير العام لشؤون العمليات، الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

 . الرابطمشاهدة المناقشة من خالل هذا  ويمكن -103

 .“للمانحينمن الصندوق  شكر” بعنوانشريط فيديو  وعرض -104

 أصوات جزء ميسرةالرئيس المساعدة، دائرة العالقات الخارجية والحوكمة(، )نائبة  HAGAالسيدة  وقدمت -105

، نائبة الرئيس المساعدة، دائرة االستراتيجية Meike Van Ginnekenفي الجلسة، السيدة  “الميدان من

 :الجزء هذا فييلي المشاركون  وفيماوإدارة المعرفة. 

  السيدةShirley Casachagua رئيسة ،Generación Llanac Artisans Association، 

 بيرو جمهورية

  السيدJoseph Newton Mathenge في مشارك، مؤسس G-Star Youth Group،  جمهورية

 كينيا

 العربية  مصرجمهورية  ،السيدة حسنية موسى، مديرة مشروعات، جمعية تنمية المجتمع 

  السيدSimon Chottuجزر سليمان ،، صاحب مشاريع وقائد مجتمعي 

 يدة السChia Dorothy Vandefan ، جمهورية  ،أرز ومزارعةإلنتاج البذور  مشروعصاحبة

 نيجيريا

https://youtu.be/tHmLdmscIn8
https://youtu.be/tHmLdmscIn8
https://www.youtube.com/watch?v=sMoqlPoR_f8&list=PLHLkfcOqwa-xyGfREBnOfITpCAl42OMUw&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=sMoqlPoR_f8&list=PLHLkfcOqwa-xyGfREBnOfITpCAl42OMUw&index=34
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 . الرابطمشاهدة المناقشة من خالل هذا  ويمكن -106

 بريطانية. إنجيلية إنشاد فرقة وهي الملكوت، جوقة أداء من ألنشودة فيديو شريط وعُرض -107

 (GC 44/L.5) من جدول األعمال( 7تقرير عن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )البند 

التقرير المتعلق بوضع التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بصيغته الواردة في الوثيقة  الجلسة رئيسة قدمت -108

GC 44/L.5، ذلك آخر المستجدات بشأن ما ورد فيه من معلومات، فقالت إن التعهدات التي أعلنت للتجديد وك

مليار دوالر أمريكي. ومنذ  1.08بلغت  2020ديسمبر/كانون األول  31 حتىالصندوق  لمواردالحادي عشر 

، تلقى الصندوق تعهدا جديدا من السنغال. وإلى جانب المساهمات المتوقعة في 2020ديسمبر/كانون األول 

مليار دوالر أمريكي. وبلغت وثائق المساهمات أو  1.1الميزانية العادية، بلغ مجموع التعهدات حوالي 

مليار دوالر أمريكي، ولكنها ازدادت  1.03ما قيمته  2020ديسمبر/كانون األول  31عات المباشرة حتى المدفو

ديسمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي. وبلغت المدفوعات المستلمة حتى  5.2منذ ذلك الحين بمبلغ 

فبراير/شباط  11أمريكي في  مليون دوالر 801.5مليون دوالر أمريكي، وازدادت إلى  770.4ما قيمته  2020

 بعد تسلم مدفوعات من البرازيل، وبوركينا فاسو، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وباكستان، وتركيا.  2021

 .الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد وضع عن بالتقرير علما المحافظين مجلس وأحاط -109

 (GC 44/L.6/Rev.1عمال( )من جدول األ 8التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق )البند 

إلى التقرير النهائي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد  االنتباهالجلسة  رئيسة لفتت -110

وإلى مشروع القرار ذي الصلة الوارد في ملحقه  ،GC 44/L.6/Rev.1الصندوق بصيغته الواردة في الوثيقة 

ألعضاء نسخة محدثة من جدول التعهدات المعلنة للتجديد الثاني الثامن. وتتاح في المنصة التفاعلية للدول ا

 عشر للموارد. 

)الرئيس الخارجي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد  Kyle PETERS السيد -111

الصندوق( قال في معرض تقديمه التقرير إن هيئة المشاورات، في تلبيتها لطلب استعراض مدى كفاية موارد 

الصندوق، استعرضت التقدم الذي تحقق في تنفيذ التزامات التجديد الحادي عشر للموارد وناقشت القضايا 

والمقترحات المتعلقة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وأضاف أن التقرير المتعلق بمداوالت السنة 

، مع التركيز على اإلنعاش، وإعادة البناء، 2024-2022السابقة قد حدَّد رؤية لعمل الصندوق خالل الفترة 

تطلعا إلى مضاعفة أثر الصندوق.  2030وبناء القدرة على الصمود في أعقاب الجائحة، وتحديد مسار نحو عام 

واتسمت مشاورات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بأهمية خاصة للصندوق، فقد ع قدت في سياق عالمي 

سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأثناء تفشي جائحة تسببت في زيادات هائلة  10صعب بقي فيه 

أنحاء العالم. غير أن قدرة الصندوق على االستجابة واإلنجاز والعمل في في معدالت الجوع والفقر في جميع 

إلى  -كما يتضح من التصنيفات االئتمانية اإليجابية  -الميدان تعززت بفضل اإلصالحات الرئيسية التي حولته 

 منظمة سريعة االستجابة وال مركزية وقوية بدرجة أكبر سواًء من المنظور التشغيلي أو المالي. 

أن المشاورات سادها تقدير قوي لتلك القدرة وألنشطة الصندوق من أجل دعم األمن الغذائي،  أضافو -112

. واعترافا بالتزام 19-ومشاركته في مواضيع التعميم، والطريقة التي عدَّل بها برامجه استجابة لجائحة كوفيد

إطار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بالمضي في المسار السليم نحو اإليفاء بااللتزامات المعلنة في 

الصندوق، اتفقت المشاورة على برنامج عمل طموح لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وساد توافق 

عام في اآلراء حول ضرورة تركيز الصندوق على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من 

لمائة من موارده األساسية لتلك البلدان، بينما ستحصل البلدان في ا 100الشريحة الدنيا عن طريق تخصيص 

في المائة من برنامج القروض والمنح في  20و 11المتوسطة الدخل من الشريحة العليا على ما يتراوح بين 

الصندوق لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بما يتماشى مع إطار االقتراض المتكامل الذي صدرت 

 ة عليه مؤخرا. الموافق

https://www.youtube.com/watch?v=sMoqlPoR_f8&list=PLHLkfcOqwa-xyGfREBnOfITpCAl42OMUw&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=sMoqlPoR_f8&list=PLHLkfcOqwa-xyGfREBnOfITpCAl42OMUw&index=34
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 أثناء عليها المتفق المبادئ أساس على للتخرج جديدة سياسة وضعت الصندوق، في االنتقال إطار على وبناءً  -113

 أهدافا يشمل بما لاللتزامات، ومصفوفة النتائج إلدارة إطار على أيضا اتفقت التي المشاورات هيئة اجتماعات

 اإلنمائية الفعالية تعزيز على المساعدة أجل من الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد أجل من طموحا أكثر

 ألفريقيا األساسية الموارد من المائة في 50 تخصيص األهداف هذه وشملت. المال مقابل والقيمة للصندوق

 لألنشطة الصندوق في والمنح القروض برنامج من المائة في 40 وتخصيص الكبرى؛ الصحراء جنوب

 .الصندوق تمويل من دوالر كل مقابل 1.5 إلى المشترك للتمويل المستهدف المستوى وزيادة المناخية؛

 المساهمات في للزيادات طموحة وأهدافا قويا ماليا إطارا أيضا الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد وشمل -114

نح القروض برنامج زيادة دعم بهدف واالقتراض  اإلطار وسي سهم. للصندوق المالية االستدامة وضمان والمِّ

نح موارد زيادة في أيضا  وسيراعي ممكن، قدر أقصى إلى حرجة مديونية من تعاني التي للبلدان المخصصة المِّ

 .البلدان أفقر الحتياجات نفسه الوقت في األولوية إيالء مع بالعالمية، الصندوق التزام

 االئتمانية تصنيفاته يشمل بما المخاطر، وإدارة للصندوق المالية الهيكلية تعزيز في تحقق الذي التقدم وأفضى -115

 المالية األهداف من قوية مجموعة على االتفاق تيسير إلى المتكامل، االقتراض إطار على والموافقة القوية

 الموارد تجديد مساهمات من أمريكي دوالر مليار 1.5 حوالي إلى تصل الصندوق لموارد عشر الثاني للتجديد

 الشركاء قروض ت شكل المقترضة، الموارد هذه ومن. المقترضة الموارد من أمريكي دوالر مليار 1.2و الجديدة

 استخدامها يمكن إذ التجديد، موارد في مهما مكونا أمريكي، دوالر مليون 225 تبلغ أن المتوقع من التي الميسَّرة

 من فيتألف المتبقي الجزء وأما. الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة والبلدان الدخل المنخفضة البلدان لدعم

 .الجديد المتكامل االقتراض إطار بموجب المقترضة الموارد

نح القروض من مستدام برنامج دعم على قادرا الصندوق سيكون ولذلك -116  أمريكي، دوالر مليار 3.8 بمبلغ والمِّ

 ويسعى. الديون تحمل على القدرة إطار خالل من حرجة مديونية من تعاني التي للبلدان الدعم زيادة سيتيح مما

 التوالي على أمريكي دوالر مليون 500و أمريكي دوالر مليون 200 مجموعه ما تعبئة إلى أيضا الصندوق

 الحيازات أصحاب زراعة لصالح المعزز التأقلم وبرنامج الخاص القطاع تمويل لبرنامج أولي كتمويل

 مليار 11 قيمته بما إجمالي عمل برنامج دعم هو الطموحة المستهدفة المستويات هذه من والهدف. الصغيرة

 من المائة في 30 تتجاوز زيادة يمثل ما أي الريف، فقراء من شخص مليون 140 إلى يصل أمريكي دوالر

 .الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد عمل لبرنامج المستهدف المستوى

 والتي الصندوق لموارد عشر الثاني للتجديد تعهدات عن أعلنت التي األعضاء الدول جميع يشكر إنه وقال -117

 المساهمات إليه تصل مستوى أعلى بالفعل وهو أمريكي، دوالر مليار 1.1 على قليال يزيد ما اآلن حتى بلغت

 تجديد يجعل ما وهو الصندوق، قوة مواطن أحد المساهمين من الكبير العدد ويمثل. الصندوق في األساسية

 بما البلدان، من الكثير أن إلى وبالنظر. الرئيسية الدولية المالية المؤسسات موارد تجديدات بين فريدا موارده

 ازدياد استمرار المتوقع من تعهداتها، إعالن من بعد تتمكن لم الكبيرة، التقليدية المانحة البلدان بعض فيها

 كجزء ميسَّرة شركاء قروض بتقديم التزامها عن أخرى أعضاء دول وأعلنت. المقبلة األشهر خالل التعهدات

 أصحاب زراعة لصالح المعزز التأقلم لبرنامج تعهدات عن أيضا وأعلنت للصندوق، المالي اإلطار من

 على تعهداتها عن بعد ت علن لم التي األعضاء الدول وحث. الخاص القطاع تمويل وبرنامج الصغيرة الحيازات

 خارجي كرئيس بالعمل تكليفه على لألعضاء الصادق شكره عن وأعرب ممكن، وقت أقرب في بذلك تقوم أن

 .العصيب الوقت هذا في الصندوق لموارد عشر الثاني بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة

مؤكدا التزام الصندوق القوي بصغار المنتجين والنساء والشباب الريفيين، إن  ،األرجنتين من مندوب وقال -118

السنة الماضية كانت صعبة على البلدان النامية بصفة خاصة. ومع ذلك فقد عزز الصندوق التحويل الملموس 

قر الريفي من خالل مواجهة التحديات والتركيز على العمل على األرض. وفي هذا العالم الذي ال يعرف فيه الف

حدودا وال تزال فيه التفاوتات الهائلة مستمرة، من الضروري التمسك بمبدأ العالمية. غير أن عدم تمتع جميع 

د هذا المبدأ. ولذلك يجب إيالء اهتمام  البلدان بفرص االستفادة الكاملة من موارد الصندوق ي شكل خطرا ي هد ِّ
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 التمويل وآليات المالية األسواق إلى الوصول سياق في ااستخدامه يشمل بما الموارد، هذه الستخدام كبير

 .الضعف لقضايا استجابة الخارجي

 أو المتقدمة البلدان من أكانت سواءً  الصندوق، لموارد عشر الثاني التجديد في المساهمات ازدياد أن وأضاف -119

 أكد وكما. نامية بلدان من األولى للمرة المقدمة المساهمات شأن شأنها كبير، ترحيب موضع ستكون النامية،

 األوقات هذه أثناء للغاية مهم المساهمات تقديم قبيل من لبوادر األخالقي المعنى فإن فرانسيس البابا قداسة

 األرجنتين في اإلجمالي المحلي الناتج وانخفاض الجائحة عن المترتب السلبي األثر من الرغم وعلى. العصيبة

 .الصندوق إلى عليها المتفق مساهماتها تقديم ستواصل فإنها فيها الفقر مؤشرات وارتفاع

 المحددة واألولويات الجارية االتجاهات إن به، الملحق القرار ومشروع بالتقرير مرحبا ،الهند من مندوب وقال -120

. المناسب الوقت في مهمته أداء على وقدرته المنشود بالغرض الصندوق وفاء لضمان حاسمة التقرير في

 سي سهم والتغذية المرأة وتمكين المناخ وتغيُّر الغذائية للن ظم الصندوق اهتمام من مزيد تكريس أن وأضاف

 أفضل وأثر نتائج إلى سيفضي البرامج بجودة اهتمامه زيادة أن كما. العالم في والرفاه االزدهار في كبير بدور

 .استدامة وأكثر وأعمق

 دونما بذلك تقوم أن الصندوق لموارد عشر الثاني للتجديد تعهداتها عن ت علن لم التي األعضاء للدول وينبغي -121

 برنامج تقديم من الصندوق تمكين وبالتالي الموارد لتجديد المستهدف المستوى بتحقيق الوفاء يتسنى حتى تأخير

نح قروض  السنوي التقرير وسيتيح. 2044و 2022 عامي بين فيما أمريكي دوالر مليار 3.8 حوالي يبلغ ومِّ

 عشر الثاني للتجديد المدة منتصف واستعراض التنفيذي، المجلس إلى المقدم للصندوق اإلنمائية الفعالية عن

 النحو على للنتائج المستهدفة والمستويات االلتزامات بشأن المحرز التقدم لتقييم فرصا الصندوق، لموارد

 .المشاورات هيئة تقرير في المحدَّد

فقال إن المشاورات كشفت  ،Petersإعادة انتخابه ورحب بعمل السيد  على أنغبو السيدمن بيرو  مندوب وهنأ -122

عن أن بوسع الصندوق، حتى في الظروف الصعبة الحالية، أن يواصل العمل نحو تحقيق أهدافه بحلول عام 

. وأضاف أن التنمية الريفية أساسية للقضاء على الجوع والفقر. وقال أيضا إن هدف الصندوق من 2030

الريفية المستدامة الشاملة هو توفير س بل معيشة وظروف أفضل ألشد السكان فقرا ضعفا في البلدان  التنمية

النامية. وأكد النقاش الواسع حول تجديد الموارد الضرورة الملحة لمواصلة االستثمار أكثر من أي وقت مضى 

في الوقت نفسه أيضا على منع الهجرة  في المناطق الريفية للدفع نحو التغيير الالزم لتحقيق ذلك الهدف والعمل

 القسرية إلى المناطق الحضرية. 

أن يواصل الصندوق توجيه استثماراته وموارده المتاحة إلى الفئات األشد فقرا ضعفا في المناطق  وينبغي -123

ي الريفية، ليس فقط في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، بل وكذلك ف

البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا حيث ال تزال توجد فيها جيوب للفقر. وقال إن بيرو تؤكد من جديد 

 دوالر أمريكي للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. 000 375تعهدها بمبلغ 

وق المتمثلة إن الدول األعضاء بوسعها التوحد حول الرؤية المشتركة والطموحة للصند كندا من مندوب وقال -124

تحت مظلة الموضوع السامي والطموح بشأن اإلنعاش وإعادة  2030في مضاعفة أثره اإلنمائي بحلول عام 

 البناء والقدرة على الصمود. ومع ذلك فإن المسألة الحاسمة تكمن في كيفية تحقيق تلك الرؤية.

 نطاق لتوسيع التكلفة حيث من وفعالة ومركزة قوية خطة بوضع التزام عن ي عب ِّر القرار مشروع أن وأضاف -125

 ستستفيد فإنها الخطة لتلك مهمة التعهدات زيادة أن من الرغم وعل. الريف فقراء على وأثره الصندوق وصول

 خالل من قدما التعهدات بتلك تدفع أن شأنها من والتي الصندوق في المالية للهيكلية الناجحة اإلصالحات من

 .المثال سبيل على المقترضة الموارد في المتحوطة الزيادات

المهم بنفس القدر للصندوق، في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة تمويله وتوسيع برنامج عمله،  ومن -126

االقتراب أكثر من الشركاء عن طريق زيادة نقل المسؤوليات إلى الموظفين، بما يشمل الخبراء التقنيين، وعن 



GC 44 

19 

وينبغي الترحيب بااللتزامات المعززة في التجديد الثاني عشر لموارد  تفويض سلطة اتخاذ القرار. طريق

والتنوع البيولوجي،  الجنساني،إلى التحويل في المنظور  المفضيةالصندوق بشأن العمل المناخي والن هج 

 وكذلك زيادة التركيز على الشعوب األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب. 

 تغير مع والتكيُّف المرأة حقوق عندها تلتقي التي المجاالت في النشاط من يدبمز الصندوق يعمل أن وينبغي -127

 كندا وتعتز. الريفية المناطق في الشامل المناخي الصمود على القدرة لتحقيق ضرورية مسألة وهي المناخ،

 نحو وجهوده ولرسالته للصندوق ومتحمسا قويا داعما بصفتها الريف فقراء تحفيز مرفق يدعم بلد أول بأنها

 عمل في كبيرة مساهمات كندا وقدمت. الجائحة وجه في الصمود على والقدرة البناء وإعادة اإلنعاش تحقيق

م آثاره، من والتخفيف المناخ تغيُّر مع التكيُّف مجال في الصندوق  وتواصل. القريب المستقبل في المزيد وستقد ِّ

 تعهداتها إعالن في األخرى األعضاء الدول إلى وانضمت ،‘دال’ السيناريو هدف تحقيق نحو عملها كندا

 الصندوق لموارد عشر الثاني للتجديد طموح إطالق إلى وتتطلع. الصندوق لموارد عشر الثاني للتجديد األولية

 .واحدة سنة من أقل في

إن الصندوق في بداية عملية تجديد الموارد تحدث بصراحة عما يحتاج إليه الستعادة  سويسرا من مندوب وقال -128

استدامته المالية. وخالل سنة محفوفة بالتحديات وتغيَّرت فيها طرق العمل بصورة جوهرية، وضع الصندوق 

الية دولية. عناصر لضمان مستقبل تتوفر له مقومات االستمرارية والمصداقية في المستقبل لنفسه كمؤسسة م

إطار القدرة على تحمل  وتنقيحاتوتشمل هذه المكونات عملية التصنيف االئتماني، وسياسة التخرج الجديدة، 

الديون. وكان الصندوق مبدعا وواسع الحيلة في التماسه س بال لزيادة أمواله الجديدة، ال سيما من القطاع الخاص 

 لقطاع الخاص.في الوقت الذي توسَّع فيه إلى برنامج تمويل ا

 القوي التزامها خالل من ثقتها عن جماعي بشكل األعضاء الدول أعربت الميزانية، تحديات من الرغم وعلى -129

)القضاء  2 المستدامة التنمية هدف تحقيق إلى الرامية العالمية الجهود لدعم العمل من عقد نحو بالصندوق بالدفع

 مليون 50 حوالي يعادل ما أي سويسري، فرنك مليون 47 بمبلغ التعهد من يتضح وكما(. الجوع على التام

 بهدف الصندوق لموارد عشر الثاني للتجديد عليها المتفق األولويات تماما سويسرا تؤيد أمريكي، دوالر

 .جديدة مالية هيكلية وتطوير عمل ونموذج استشرافية آلية وإنشاء الريف، سكان على الصندوق أثر مضاعفة

سويسرا، بصفتها مؤيدا قويا لتسخير القطاع الخاص كمصدر للتمويل وكوسيلة للتنفيذ، بجهود  ورحبت -130

الصندوق الرامية إلى ربط مبادرات القطاع الخاص بحوافظه التخطيطية ووضع آليات مالئمة إلدارة المخاطر. 

ألمل معقود على نجاح وبينما ال يزال هناك الكثير من األمور التي ال تزال في حاجة إلى معالجة، فإن ا

الصندوق، انطالقا من خبرته، في زيادة االستفادة من مبادرات القطاع الخاص لصالح صغار المنتجين وفقراء 

تعتزم سويسرا تقديم المزيد من المساهمات المالية لبرنامج تمويل القطاع الخاص في وقت الحق من الريف. 

 .2021عام 

القي م الوارد في التقرير بشأن تحقيق أهداف التنمية  بالتوجيه وليفاريةالبمن جمهورية فنزويال  مندوب ورحب -131

المستدامة في المناطق الريفية األكثر احتياجا. وي قر التقرير بأن المجتمعات المحلية الريفية تتأثر بشكل غير 

ِّض 19-يدمتناسب جراء التقلبات المناخية المتزايدة واألثر االجتماعي واالقتصادي ألزمة لجائحة كوف ، مما يقو 

التقدم المحرز في القضاء على الفقر والجوع. وأضاف أن اقتصاد بلده تأثر سلبا على وجه الخصوص بالتدابير 

 القسرية المنفردة التي تمنعه أيضا من تقديم مساهمته المعتادة في عمل الصندوق الهام من خالل تجديد الموارد. 

 70/1 المتحدة لألمم العامة الجمعية بقرار المرفق اإلعالن من 30 ةالفقر تنفيذ السياق هذا في الحيوي ومن -132

 تدابير أي وتطبيق سن عن االمتناع على األعضاء الدول يحث الذي 2030 لعام المستدامة التنمية خطة بشأن

 التنمية تحقيق وتعرقل المتحدة األمم وميثاق الدولي القانون مع تتفق ال انفرادية تجارية أو مالية أو اقتصادية

 العامة الجمعية قرار تنفيذ القدر بنفس المهم ومن. النامية البلدان في سيما وال الكاملة، واالجتماعية االقتصادية

 .الغذاء في الحق بشأن 75/179
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زيارتها األخيرة إلى البلد، أكدت المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية باألثر السلبي للتدابير القسرية  وعقب -133

ر للعقوبات االنفرادية على النطاق الواسع لحقوق اإلنسان،  االنفرادية في التمتع بحقوق اإلنسان األثر المدم ِّ

ة. وحثت المقررة الخاصة أيضا البلدان والمصارف وخاصة الحق في الغذاء والصحة والحياة والتعليم والتنمي

ذات الصلة على إلغاء تجميد أصول المصرف المركزي الفنزويلي من أجل شراء األدوية واللقاحات واألغذية 

 والمعدات الطبية واألخرى الالزمة لضمان تلبية االحتياجات اإلنسانية لشعب فنزويال. 

ق تعزيز الالمركزية من خالل الكفاءة والفعالية في اإلدارة، مما الصندو بقرار يرحب إنه الختام في وقال -134

 سيفضي إلى تحسينات مهمة وقابلة للقياس في أثر عملياته. 

من جديد أهمية عمل الصندوق ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ال  السودان من مندوبة وأكدت -135

ي والجوع، وبناء القدرة على الصمود وإعادة البناء. وأضافت سيما األهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر الريف

أن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ومساهمات القطاع الخاص ست سهم بأثر إيجابي في البلدان األشد فقرا 

وعلى األشخاص األفقر في هذه البلدان. وب ذلت جهود هائلة لتحسين الوضع المالي للصندوق وزيادة برنامج 

وض والمنح فيه، مع التركيز على دعم سكان الريف من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واستجابة القر

للتحديات العالمية الملحة، يحتاج الصندوق إلى توسيع أنشطته، وخاصة أنشطته التي تعود بالنفع على 

 المجموعات السكانية األكثر ضعفا المتأثرة باألزمات الممتدة والنزاع. 

أن التنمية الزراعية هشة في السودان، غير أن الزراعة هي مصدر كسب العيش لعدد كبير من  توأضاف -136

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المعتمدين على الموارد الحساسة للمناخ، والذين تضرروا كثيرا بسبب 

قر( وهدف التنمية )القضاء على الف 1غزو الجراد الصحراوي مؤخرا. واعترافا بهدف التنمية المستدامة 

)القضاء التام على الجوع( كأولوية، أعاد السودان وضع إطار عمل للمنظمات الزراعية والرعوية  2المستدامة 

 لالئتماناتمن أجل تجميع الموارد لزيادة اإلنتاجية الزراعية. وتحرص الحكومة المؤقتة على وضع برامج 

منح ضمانات خاصة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغرى وتعزيز الشمول المالي لجميع الفئات، مع 

الصغيرة والمشروعات الصغيرة وصغار المنتجين من أجل تعزيز التنمية الريفية وتحسين استخدام الموارد. 

 أبابا أديس عمل خطة مع تماشيا الفقر على والقضاء المناخ وتغيُّر الزراعة على الدعم تركيز من بد وكان ال

 التنمية أهداف بلوغ في إيجابية نتائج سيحقق األغذية وسالمة الريفية والتنمية الزراعة في االستثمار ألن نظرا

 .2030 عام حتى المتبقية المحدودة الزمنية المدة غضون في المستدامة

باالستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق والتي  مالي من مندوب ورحب -137

ست ساعد سكان المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالنزاع على الفكاك من الفقر وتعزيز تحقيق هدفي التنمية 

. وقدم الصندوق لمواردعشر  الثاني . وأضاف أن مالي مستعدة لإليفاء بالتزاماتها إزاء التجديد2و1المستدامة 

 على إعادة تعيينه. أنغبوأيضا تهانيه إلى السيد 

ما تم التوصل إليه من توافق عام في اآلراء في سياق التجديد الثاني عشر لموارد  إنمن أنغوال  مندوب وقال -138

د الطريق أمام الصندوق لمضاعفة أثره خالل السنوات القليلة المقبلة من حيث تحسين ظروف  الصندوق سي مه ِّ

على إعادة  أنغبوالمعيشة في المناطق الريفية. وقال إنه يتطلع إلى نتائج ألنشطة الصندوق. وهنأ أيضا السيد 

 تعيينه رئيسيا للصندوق.

إن الصندوق، بفضل تحوله إلى مؤسسة جديدة وأكثر فعالية، مستعد لمواجهة  نيجيريا من مندوب وقال -139

موارده األساسية المتاحة لم تعد كافية. وأضاف أن الهيكلية المالية الجديدة األوضاع العالمية الراهنة، ولكن 

تتيح فرصة لمساعدة البلدان، بما فيها البلدان التي تعاني من عقوبات انفرادية بتكلفة أعلى قليال. وعلى الرغم 

الصبر وااللتزام. من أن مداوالت التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق لم تكن سهلة فقد سادتها أجواء من 

ويجب اإلشادة بالصندوق لما يقوم به من عمل في الميدان، وال سيما في أفريقيا وما سيقوم به في غرب أفريقيا. 

ويتطلب العمل في البيئات الصعبة المتأثرة بالتمرد جهودا هائلة مخلصة ومتفانية. وفي ضوء ذلك، ينبغي أن 
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جهوده للحد من انتشار األسلحة الصغيرة التي تمنع المزارعين من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  يكث ِّف

 أداء أنشطتهم اليومية. 

إن من الضروري التوقف عن عدم االكتراث بالمعاناة، وينبغي أال  يعيش  الرسولي الكرسي عن مراقب وقال -140

ن العزلة المريحة أحد منبوذا. وينبغي أال يكون الناس ساخطين فحسب، بل ينبغي أيضا دفعهم نحو الخروج م

والتماس التغيير عن طريق الشعور بمعاناة اإلنسان. ولم يعد ممكنا في هذه األوقات العصيبة أن نغض الطرف 

عن معاناة أفقر الناس أو أن نصم آذاننا عن مطالبهم المشروعة أو أن نتجاهل التدهور الخطير للبيت المشترك. 

غذائي العالمي ونحقق زراعة متنوعة ومستدامة، ونسعى أيضا إلى والبد لكي يتحقق التغيير أن نحمي األمن ال

تعزيز اقتصادات تضع اإلنسان واحتياجاته في صميمها، وال سيما في أنحاء العالم األكثر حرمانا ومعاناة من 

 اإلهمال. 

 كأساس األعضاء الدول بين المخلص والتعاون الدولي التضامن على بقوة التشجيع يجب الغاية، لهذه وتحقيقا -141

. تقدمها في مسؤولة بطريقة المساهمة من الريفية المناطق تمكين أجل من بسرعة وفعالة كافية تدابير العتماد

 المناخ، تغيُّر مقاومة تنشيط وإعادة السوق، وإمكانات اإلنتاج قدرات زيادة هو ذلك من الهدف يكون أن وينبغي

 يعيشون الذين واألشخاص الحيوانية الثروة بتربية والقائمين األسماك وصيادي للعمال والموارد التدريب ومنح

 .قليلة وتقنية اقتصادية بموارد الغابات مناطق في

من المهم للصندوق أن توضع تحت تصرفه مساهمات مالية كبيرة تمكنه من مواصلة دعم المجتمعات  ولذلك -142

لمزارعين، والشعوب األصلية من خالل روح المحلية الزراعية الصغيرة في المناطق النائية، ومنظمات ا

الشراكة الحقيقية. وأضاف أن لدى قداسة البابا فرانسيس قناعة راسخة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء 

على الجوع ووضع نهاية للتفاوتات االقتصادية الحالية غير المسموح بها وغير المقبولة من خالل التغلب على 

عن الصالح العام من خالل التحالفات وجرعات السخاء الهائلة والتضحيات التي ال  المصالح المكتسبة بحثا

 ت عد وال تحصى التي ستكون لها قيمة حقيقية. 

 أنها إلى مشيرة الصندوق، لموارد عشر الثاني للتجديد تعهدها على الرسولي الكرسيالجلسة  رئيسة وشكرت -143

 .عضو غير دولة من الصندوق موارد تجديدات في اإلطالق على مساهمة أول

 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. 44-د/219اعتمد مجلس المحافظين القرار و -144

 (GC 44/L.10من جدول األعمال( ) 12التعديالت على النصوص القانونية األساسية للصندوق )البند 

نة في مشاريع القرارات الواردة إن المجلس التنفيذي، عقب استعراض التعديالت المبيَّ  الجلسة رئيسة قالت -145

أوصت برفع تلك القرارات إلى مجلس  ،GC 44/L.10في المالحق من األول إلى الرابع من الوثيقة 

 المحافظين للنظر فيها واعتمادها. 

)المستشار العام للصندوق( إن اإلدارة استرشدت في إجراء  Katherine MEIGHAN السيدة وقالت -146

التعديالت المقترحة على اتفاقية إنشاء الصندوق، وسياسات التمويل ومعاييره في الصندوق، واللوائح المالية 

للصندوق، على النحو الوارد في مشاريع القرارات الواردة في المالحق األول والثاني والثالث من الوثيقة، 

بارات الحوكمة السليمة، والمواءمة بين النظراء، وضمان األخذ بنهج شامل في تعديل النصوص. وأضافت باعت

أن جوهر التعديالت يندرج تحت فئات رئيسية ثالث: تدوين الممارسات القائمة المتعلقة باالقتراض واإلقراض 

وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات لكيانات دون وطنية، والمصارف اإلنمائية الوطنية والكيانات المماثلة؛ 

ل والسداد الطوعي؛  المعتمدة من قبل، بما فيها إصالح إطار القدرة على تحمل الديون وإطار السداد المعجَّ

وتنفيذ األهداف االستراتيجية للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق المتعلقة بإطار االقتراض المتكامل وآلية 

 التحصيل المبكر. 
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ستكمال سلطة االقتراض السريع والتعديالت المقترح إدخالها على اتفاقية إنشاء الصندوق، أجل ا ومن -147

مشروع قرار إضافي يوضح سلطة االقتراض  2020استعرض المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

ثيقة، من السوق وصدق عليه لعرضه على مجلس المحافظين للموافقة عليه. وكما ورد في الملحق الرابع للو

يتوافق القرار تماما مع تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق على النحو 

وينص على أن أي شروع في اقتراض من السوق سيحتاج في  ،GC 44/L.6/Rev.1الوارد في الوثيقة 

االقتراض من السوق وأن يصدق البداية إلى أن يستعرض المجلس التنفيذي أية عملية يقوم بها الصندوق لبدء 

 عليها وأن يوافق عليها بعد ذلك مجلس المحافظين. 

 -الحيوية للصندوق والمستفيدين  -إن التعديالت المقترحة تأتي تتويجا للجهود  البرازيل من مندوبة وقالت -148

لمهم استكشاف التي بذلتها إدارة الصندوق برمتها من أجل تحديث اإلطار المالي للصندوق. والواقع أن من ا

إمكانات التمويل الجديدة لكي يحقق الصندوق رسالته الهادفة إلى عدم ترك أحد خلف الركب، وخاصة في هذا 

 .19-الوقت الذي يشهد تراجعا اجتماعيا واقتصاديا بسبب جائحة كوفيد

 مواصلة همل سيتسنى الذين األعضاء على فقط ليس إيجابيا تأثيرا ستؤثر المقترحة التعديالت أن وأضافت -149

 الوطني، دون المستوى على كيانات مباشرة تقيمها التي الصندوق موارد باستخدام الفقراء الريف سكان مساعدة

. األساسية النصوص في والناجحة العريقة الممارسات تدوين بمجرد نفسه الصندوق على أيضا ستؤثر بل

 مؤسسة الصندوق تجعل فسوف المشترك التمويل عجلة دفع من التعديالت هذه به ست سهم ما إلى وباإلضافة

ن األخرى الدولية المالية المؤسسات مع المساواة قدم على مالية  أثر المقابل في لها وسيكون. فعاليته وست حس ِّ

 مؤسسات إلى مباشرة اإلقراض تقديم من الصندوق تمكين طريق عن القطرية المشروعات على مباشر

 وترى. عملياته في المال مقابل القيمة زيادة وبالتالي المشترك، التمويل تعبئة على القادرة الثاني المستوى

 مالية مؤسسة إلى صندوق مجرد من المنظمة تحول لتعزيز جوهرية خطوة التعديالت هذه أن أيضا البرازيل

 .التمويل مصادر في متنوعة

)تعديالت  44-د/221الصندوق(، والقرار )تعديل اتفاقية إنشاء  44-د/220اعتمد مجلس المحافظين القرار و -150

)تعديالت على اللوائح المالية  44-د/222على سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره(، والقرار 

 )سلطة االقتراض من السوق( 44-د/223للصندوق(، والقرار 

 .)الكاميرون( رئاسة الجلسة Clémentine Ananga Messinaمعالي السيدة  وتولت -151

 (GC 44/INF.3و GC 44/L.7من جدول األعمال( ) 9)البند  2019وائم المالية الموحدة للصندوق لعام الق

وتقرير مراجع الحسابات  2019إلى أن القوائم المالية المراجعة للصندوق للسنة المالية  الجلسة رئيسة أشارت -152

قد استعرضهما المجلس التنفيذي في دورته التاسعة  GC 44/L.7الخارجي على النحو الوارد في الوثيقة 

. وأوصى المجلس التنفيذي بتقديمها إلى مجلس المحافظين للموافقة 2020والعشرين بعد المائة في أبريل/نيسان 

 .للعلم( GC 44/INF.3) 2020عليهما. وباإلضافة إلى ذلك، ن شرت أبرز الجوانب المالية لعام 

)نائب الرئيس المساعد، وكبير الموظفين الماليين والمراقبين الماليين، دائرة  Alvaro LARIO السيد وقدم -153

العمليات المالية( بند جدول األعمال، فقال إن مراجعي الحسابات الخارجيين يرون أن القوائم المالية الموحدة 

مانة، من تعرض بأ GC 44/L.7بصيغتها الملحقة بالوثيقة  2019ديسمبر/كانون األول  31للصندوق حتى 

جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية وفقا للمعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية. وأضاف أن المراجعين الخارجيين أصدروا أيضا شهادة مستقلة بشأن تأكيد 

لى إعداد التقارير المالية، مما يدل على التزام الصندوق اإلدارة احتفاظ الصندوق بضوابط داخلية فعالة ع

بأفضل الممارسات المالية الدولية. وخضعت قوائم مراجع الحسابات الخارجي الستعراض من جانب لجنة 

مراجعة الحسابات في اجتماعها السادس والخمسين بعد المائة وصدق عليها بعد ذلك المجلس التنفيذي في 

 .2020رين بعد المائة في أبريل/نيسان دورته التاسعة والعش
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 )المملكة المتحدة( رئاسة الجلسة. Marie-Therese Sarchواستأنفت معالي السيدة  -154

ديسمبر/كانون  31مجلس المحافظين على القوائم المالية التي تُظهر الوضع المالي للصندوق بتاريخ  ووافق -155

ونتائج عملياته للسنة المنتهية في هذا التاريخ، كما هي واردة في الذيول من ألف إلى الم في  2019األول 

الضوابط الداخلية على  وتقرير المراجع الخارجي بشأنها؛ وشهادته عن فعالية ؛GC 44/L.7الوثيقة 

 اإلبالغ المالي. 

، وبرنامج عمل مكتب 2021برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية لعام 

، 2023-2022وخطته اإلشارية للفترة  2021التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

ليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على والتقريران المرح

 (GC 44/L.8من جدول األعمال( ) 10أساس األداء )البند 

إلى أن المجلس التنفيذي، في دورته الحادية والثالثين بعد المائة التي عقدت في  الجلسة رئيسة أشارت -156

على برنامجي عمل الصندوق ومكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام  ، وافق2020ديسمبر/كانون األول 

. كما استعرض المجلس الميزانيات المقترحة لكليهما وأوصى بإحالتها إلى مجلس المحافظين للموافقة 2021

 عليها.

)نائب رئيس الصندوق( في معرض تقديمه مقترحات ميزانية الصندوق الواردة في  ZILLER السيد وقال -157

 إلى 2021 لعام المقترحة الميزانية بتقديم أوصى التنفيذي المجلس إن ،GC 44/L.8زء األول من الوثيقة الج

 ميزانية ثالث أمريكي دوالر مليون 159.4 تبلغ التي الميزانية هذه وت مث ِّل. عليها للموافقة المحافظين مجلس

 وترجع. سنوات ثالث تستغرق التي الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد فترة في التوالي على النمو صفرية

. التضخم إلى أساسا 2021 لعام المعتمدة بالميزانية مقارنة المائة في 1 عن قليال تقل التي االسمية الزيادة

 أمريكيا دوالرا 55 تبلغ المقترحة االستراتيجية الميزانية من دوالر لكل النشطة الحافظة أن ذلك من واألهم

 في اإلنفاق كفاءة زيادة على يدل مما الصندوق، لموارد العاشر التجديد إطار في أمريكيا دوالرا 46 مقابل

 .الصندوق

 2021 عام إلى 2020 عام ميزانية إطار في تنفيذها المتوقع من كان التي األنشطة من كثير إرجاء وتعيَّن -158

 التوازن وتحقيق الصندوق عمليات استمرار على وحرصا ولذلك،. 19-كوفيد جائحة عن الناشئة القيود بسبب

 إلى تصل نسبة ترحيل على المحافظين مجلس يوافق بأن أيضا المجلس أوصى المقرر، العمل لبرنامج األمثل

 .2021 المالية السنة إلى 2020 المالية السنة نهاية حتى بها الملتزم غير االعتمادات من المائة في 10

إلى المرافق العادية والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات، ست ساهم الميزانية الرأسمالية البالغة  وباإلضافة -159

في المقر وفي المكاتب الميدانية، ومواصلة استكمال البنية  الرقمنةمليون دوالر أمريكي في زيادة  6.75

وعات المستهدفة لزيادة الكفاءة المؤسسية. األساسية المالية القوية لتكنولوجيا المعلومات في الصندوق، والمشر

وستتيح هذه االستثمارات الحاسمة للصندوق مواكبة المعايير المعمول بها في هذا المجال وستدعم في الوقت 

 نفسه نموذج عمله المعزز.

 )الكاميرون( رئاسة الجلسة. Clémentine Ananga Messinaواستأنفت معالي السيدة  -160

)القائم باألعمال المؤقت لمكتب التقييم المستقل في الصندوق( أثناء  Fabrizio FELLONI السيد وقال -161

 2023-2022وخطته اإلشارية للفترة  2021تقديمه برنامج عمل المكتب المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

سيشهد تقييما على المستوى دون  2021إن عام  ،GC 44/L.8على النحو الوارد في الجزء الثاني من الوثيقة 

اإلقليمي في غرب أفريقيا وتقييما لمجموعة من مشروعات تنمية أنشطة األعمال الريفية على سبيل التجربة 

. وسيجري 2019بما يتفق مع توصيات استعراض األقران الخارجيين لوظيفة التقييم في الصندوق في عام 

لتقدم المحرز في إصالح الالمركزية في الصندوق، وتقييم خمس استراتيجيات المكتب أيضا تقييما مؤسسيا ل

وإندونيسيا، ومالوي، وأوزبكستان، وتقريرا  وإسواتيني،وبرامج قطرية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، 
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 عمليات أثرو نتائج عن السنوي التقرير المكتب سيعد ذلك، إلى وباإلضافة. الحكومي األداء تقييم عن تجميعيا

 وأخيرا،. المشروعات إنجاز تقارير جميع من وسيتحقق مشروعات، أربعة ألداء تقييمات وسيجري الصندوق،

 المتعددة األولى التقييم استراتيجية وسي عد الصندوق إدارة مع بالتعاون جديد تقييم دليل مسودة المكتب سيضع

 .المتوسط األجل على عمله في بها لالسترشاد الصندوق في المستقل التقييم لمكتب السنوات

مليون دوالر أمريكي، وهي تمث ِّل  5.81ما قيمته  2021الميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام  وبلغت -162

. وتقابل الميزانية التي 2020في المائة مقارنة بالميزانية الموافق عليها لعام  0.85بذلك انخفاضا اسميا بنسبة 

نح المتوقع للصندوق  0.62انخفاض اسمي على التوالي،  ت مث ِّل أيضا ثاني في المائة من برنامج القروض والمِّ

في المائة الذي اعتمده المجلس  0.9، أي ما يقل عن الحد األقصى للميزانية المحدد بنسبة 2021في عام 

 التنفيذي. 

ر الوارد فيها. وبالنظر إلى أن ومشروع القرا GC 44/L.8إن بلده يؤيد تماما الوثيقة  الهند من مندوب وقال -163

كان السنة األخيرة في فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق فإن الميزانية الصافية المقترحة  2021عام 

مليون دوالر أمريكي من القروض  778مناسبة لتمكين الصندوق من اإليفاء بالمستوى المقرر المحدد بمبلغ 

نح الجديدة. وتؤيد الهند خط ة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا باعتبارها مبادرة بعيدة المدى ست عزز والمِّ

 كفاءة الصندوق ومرونته. 

ب بخطط مواصلة نقل المسؤوليات من المقر إلى المستويات الالمركزية من خالل إنشاء  وأضاف -164 أن الهند ت رح ِّ

، وهي على استعداد لتقديم الدعم الالزم المكاتب اإلقليمية، بما يشمل إنشاءها في إقليم آسيا والمحيط الهادي

لهذه المساعي. وأعرب أيضا عن تقديره لإلصالحات في مجال الموارد البشرية، وكذلك في مجال رفع مستوى 

المهارات وتجديدها وهو ما يمكن أن يكفل توفير الخبرة والقدرات الالزمة للصندوق من أجل اإليفاء بمهمته 

 نتائج. وتحقيق أهداف إطار إدارة ال

بشأن الميزانية اإلدارية التي تتألف من الميزانية العادية  44-د/224واعتمد مجلس المحافظين القرار  -165

، واستثمار موجه لبناء 2021والميزانية الرأسمالية، وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 غير االعتمادات ترحيل على قراره في أيضا المحافظين مجلس ووافق. 2021القدرات في الصندوق لعام 

 من المائة في 10 يتجاوز ال مبلغ حتى 2021 المالية السنة إلى 2020 المالية السنة نهاية في بها الملتزم

 .المقابلة االعتمادات

 (GC 44/L.9 + Add.1من جدول األعمال( ) 11انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين )البند 

أن مدة والية األعضاء الحاليين في المجلس التنفيذي ستنتهي مع حلول نهاية  إلىالمجلس  رئيسة أشارت -166

الدورة الحالية لمجلس المحافظين. وينص الجدول الثاني الملحق باتفاقية إنشاء الصندوق على انتخاب أو تعيين 

اوبين من القائمة ألف؛ أعضاء من 8أعضاء و 8عضوا مناوبا جديدا على النحو التالي:  18عضوا جديدا و 18

أعضاء مناوبين من القائمة جيم. ويتضمن  6أعضاء و 6أعضاء مناوبين من القائمة باء؛ و 4أعضاء و 4و

 1-40قائمة بالدول األعضاء التي يوجد مقابلها إجراء محاسبي بموجب المادة  GC 44/L.9مرفق الوثيقة 

 من النظام الداخلي لمجلس المحافظين.

)سكرتير الصندوق( االنتباه إلى تركيبة المجلس التنفيذي التي اقترحها منسقو  ميكيليس نسخيمي السيد ولفت -167

فقال إن البلدان المختارة من القائمة ألف  ،GC 44/L.9/Add.1القوائم الثالث على النحو الوارد في الوثيقة 

والواليات المتحدة. وأما البلدان  كأعضاء هي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسويد والمملكة المتحدة

، وسويسرا في الفترة 2021وبلجيكا ولكسمبرغ في عام  آيرلنداالمختارة كأعضاء مناوبين فهي على التوالي 

؛ والنمسا والدانمرك والنرويج وهولندا وإسبانيا. وتتناوب هولندا والمملكة المتحدة على العضوية 2022-2023

 والمملكة المتحدة عضوا مناوبا. 2023ا في عام كل سنتين، وستكون هولندا عضو
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المختارة من القائمة باء كأعضاء هي الكويت ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويال  والبلدان -168

 وإندونيسيا، وقطر، المتحدة، العربية اإلمارات التوالي على هي مناوبين كأعضاء المختارة والبلدان البوليفارية،

 .والجزائر

يتعلق بالقوائم الفرعية الثالث داخل القائمة الرئيسية جيم، فإن البلدان المختارة كأعضاء من القائمة  وفيما -169

)أفريقيا( هي أنغوال ومصر، على أن تكون الكاميرون وكوت ديفوار عضوين مناوبين على  1-الفرعية جيم 

ا وآسيا والمحيط الهادي( جرى اختيار الصين والهند )أوروب 2-التوالي. وفيما يتعلق بالقائمة الفرعية جيم 

عضوين. وستتقاسم بنغالديش وباكستان وجمهورية كوريا مقعدي العضوين المناوبين وفقا ألسلوب التناوب 

؛ 2021الذي يقضي بأن تكون بنغالديش وباكستان عضوين مناوبين للصين والهند على التوالي في عام 

. 2023-2022ريا عضوين مناوبين للصين والهند على التوالي في الفترة وستكون باكستان وجمهورية كو

)أمريكا الالتينية والكاريبي(، اختيرت البرازيل والمكسيك عضوين.  3-وفيما يتعلق ببلدان القائمة الفرعية جيم 

كسيك في عضوا مناوبا للم الدومينيكيةوستكون األرجنتين عضوا مناوبا للبرازيل، وكوستاريكا والجمهورية 

 على التوالي.  2023-2022وفي الفترة  2021عام 

مشيرة إلى عدم وجود أي اعتراضات، انتخاب األعضاء واألعضاء المناوبين  الجلسة، رئيسة وأعلنت -170

 . GC 44/L.9/Add.1لمناصبهم في المجلس التنفيذي على النحو المبيَّن في الوثيقة 

 .االنتخابات على المحافظين مجلس ووافق -171

على إعادة انتخابه،  أنغبوبصفتها الوطنية كمحافظ للكاميرون، فقالت إنها تهنئ السيد  ،الجلسة رئيسة ثتوتحد -172

وتوجهت بالشكر إلى الدول األعضاء النتخابهم بلدها الكاميرون لعضوية المجلس التنفيذي لمدة والية أخرى، 

مليون  1.5شر لموارد الصندوق بمبلغ وأعلنت أن الكاميرون قد انتهت من إعالن تعهدها للتجديد الثاني ع

 دوالر أمريكي ست سدد على ثالث دفعات متساوية خالل فترة تجديد الموارد.

 الدورةاختتام 

 رئيس الصندوق منمالحظات ختامية 

 .الرابع الفصل في الكامل نصها يرد ختامية بمالحظات( الصندوق)رئيس  أنغبو السيد أدلى -173

 )إندونيسيا( رئاسة الجلسة.  Sumintoالدكتور  وتولى -174

 واألربعين الرابعة الدورة اختتام وأعلنيرد نصه الكامل في الفصل الرابع،  ختامي، بيانب الجلسة رئيس وأدلى -175

 .المحافظين لمجلس

 بعد الظهر.  4.45ورفعت الجلسة في الساعة 
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 البيانات والكلمات الخاصة –الفصل الرابع 

 رئيس جمهورية أنغوال، João Lourençoفخامة السيد 

 ، رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالميةImran Khanمعالي السيد 

 ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية اإليطاليةLuigi Di Maioمعالي السيد 
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 أعضاء مكتب مجلس المحافظين

 Suminto الدكتور

 المحافظين مجلس رئيس

 أندونسياجمهورية  محافظ

 Clémentineالسيدة  معالي

Ananga Messina  

 المحافظين مجلس رئيس نائبة

 الكاميرون جمهورية محافظة

-Marieمعالي السيدة 

Therese Sarch  

 مجلس المحافظين رئيسنائبة 

 المملكة المتحدة محافظة

 

 الصندوق رئيس ،أنغبو جيلبير السيد
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 موجز االجتماع العالمي الخامس لمنتدى الشعوب األصلية 

، ممثلة منتدى Rayanne Cristine Máximo Françaالسيدة 

 الشعوب األصلية في الصندوق

 

 

 

 

 

 

 

 IFAD Talk سلسلة

 ، رئيس مجلس إدارة Frank Marsالسيد 

  .Mars, Incorporatedشركة 



GC 44 

29 

 التفاعلية الجلسة في الرئيسيون المتحدثون

 

 

 

لمفوضية ا الدولية، للشراكاتنائبة المدير العام ، Marjeta Jagerالسيدة 

 األوروبية

 

 

 

 

 

 

ألمم اقمة مؤتمر لالخاصة ، المبعوثة Agnes Kalibataالدكتورة 

 النظم الغذائية  بشأنالمتحدة 

 

 

 

 

 

 ، سفيرة النوايا الحسنة للصندوقSabrina Elbaالسيدة 
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الدورة الرابعة واألربعين لمجلس محافظي رئيس  Suminto الدكتورألقاه الترحيبي الذي  البيان

 الصندوق

 الصندوق.  محافظييسرني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في الدورة الرابعة واألربعين لمجلس 

وأود أن أعرب عن تقديري افتراضيا للمرة األولى.  ينعقد المحافظين مجلس ألن خاصة أهمية العام هذا دورة وتكتسي

التي أتاحت لنا ولتعديالت المقترحة على النظام الداخلي، ا علىكم اإليجابي رد علىوتقدير زمالئي أعضاء المكتب 

المجلس، أود أن أشكر رئيس الصندوق  سماالنعقاد بهذه الطريقة وضمان االستمرارية في إدارة الصندوق وعملياته. وبا

 . ةعلى استجابتهم لهذه الظروف المتغيرة بطريقة سريعة ومبتكر وإدارته وموظفيه

، واالقتصادات، والبلدان التي البشر حياةالمدمر على  االمستمرة. وشهدنا أثره 19-لقد تأثرنا جميعا بجائحة كوفيد

 األكثركثير من األحيان، فإن أكثر الناس ضعفا وتهميشا في العالم هم  . وكما يحدث فيتنميتها سبيل فيتكافح بالفعل 

يجب أن نفعل ما في وسعنا و. لصندوقا مهمةل المستمرتين والجدوى باألهمية نسل م فإننا ذلك، ضوء وفي. معاناة

تلك المهمة الهامة. ومن هذا المنطلق، أود أن أشكر جميع دولنا  لتنفيذلضمان أن يكون الصندوق في أفضل وضع 

األعضاء على دعمها للصندوق ورسالته. ويجب أن نواصل إظهار التزامنا الملموس بضمان امتالك الصندوق 

 .األدوات الالزمة لتحقيق هدفه النبيل

الهامة في هذه الدورة التي ستحدد االتجاه محافظي هذا الصندوق، فإننا مدعوون إلى اتخاذ عدد من القرارات  وبوصفنا

المستقبلي للصندوق. ومن بين هذه القرارات الموافقة على تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد 

الصندوق والتعديالت المدخلة على النصوص القانونية األساسية للصندوق، فضال عن تعيين رئيس الصندوق. 

تحدثون رئيسيون موقرون سيشاطروننا حكمتهم ورؤيتهم، وستتاح لنا الفرص لتبادل األفكار والتفاعل وسينضم إلينا م

 والتواصل مع الزمالء المحافظين والشركاء اإلنمائيين وموظفي الصندوق. 

 سكان في االستثمار في المتمثل وهدفه الصندوق أجل من الدورة هذه إلنجاح إليَّ  ستنضمون أنكم من ثقة على وأنا

 .الصمود على والقدرة البناء وإعادة والتعافي الريف
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 أنغبو جيلبيرلرئيس الصندوق  الترحيبي البيان

 أصحاب الفخامة، والمعالي، والسعادة،

 السيدات والسادة المحافظون،

الرئيس، اسمحوا لي أن أحيي سيدي  رئيس جمهورية أنغوال.، João Lourençoيشرفني أن أرحب بفخامة السيد 

رؤيتكم اإلصالحية لتنويع مقومات التنمية في أنغوال، ال سيما من خالل التحول الريفي وتعزيز النظم الغذائية المستدامة 

والشاملة. وأود أيضا أن أعرب عن امتناني العميق ألنغوال على مساهماتها البارزة في العمليات المتتالية لتجديد موارد 

. وهذه رسالة قوية للقضاء على الجوع والفقر في الريف. وأنا ممتن وسأكون دائما ممتنا لكم لنوعية العالقات الصندوق

 القائمة بين الصندوق وبلدكم العزيز أنغوال. 

، رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية، الذي Imran Khanوأود أيضا أن أعرب عن امتناني لمعالي السيد 

ي في دعم الحد من الفقر وسوء التغذية في جميع أنحاء بلده، وفي تعزيز التنمية االقتصادية من خالل كان له دور أساس

)إحساس(، وهو أكبر برنامج  Ehsaasتعميم قضايا الشباب. ومن المعالم البارزة األخيرة في هذا السياق إنشاء برنامج 

ستان. وأود أن أشدد على تقدير الصندوق للشراكة الطويلة للحد من الفقر وإتاحة شبكة أمان اجتماعي بدأ تنفيذه في باك

األمد مع حكومة باكستان، والتي توطدت في السنوات األربعين الفائتة، وكذلك لدورها في تأسيس الصندوق وتمويله 

 من خالل تقديم مساهمات كبيرة في عمليات تجديد مواردنا.  

في الجمهورية  ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدوليoLuigi Di Maiوأخيرا، أود أن أنوه بمعالي السيد 

اإليطالية. فعلى مدى سنوات عديدة، أدت جمهورية إيطاليا دورا قياديا على الصعيد الدولي في مجال النظم الغذائية 

لنظم  المحلية الصحية المستدامة، ويعترف بروما بوصفها مركز األمن الغذائي في العالم. وإيطاليا مناصرة رائدة

األغذية الزراعية العالمية، وهي مصدر ألفضل الممارسات، وناشطة في تعبئة الموارد المالية والخبرة التقنية لدعم 

أضعف الفئات. وكانت أيضا مضيفة سخية لجميع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها. وتدرك إيطاليا والصندوق 

بمكافحة الفقر والجوع من خالل التنمية الريفية والزراعية المستدامة أهمية الزراعة األسرية ويشتركان في االلتزام 

والشاملة والعادلة. وعالوة على ذلك، فإن إيطاليا، بوصفها عضوا في المجلس التنفيذي للصندوق ورئيسا للجنة مراجعة 

ون الخارجية، كانت الحسابات، ال تزال شريكا استراتيجيا للصندوق. ومن خالل كل من وزارة المالية ووزارة الشؤ

إيطاليا نشطة جدا في المساعدة على تشكيل إطار مالي قوي للصندوق وإشراك اآلخرين في الدعوة إلى إجراء 

إصالحات. ويتطلع الصندوق إلى رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين وإلى مشاركتها في استضافة مؤتمر األمم المتحدة 

( في ون لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالمؤتمر السادس والعشر)بشأن تغير المناخ 

 وقت الحق من هذا العام. 

  وإنه لشرف حقيقي أنكم تكرمتم بمخاطبة هذا المجلس.
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 ، رئيس جمهورية أنغوالJoão Lourençoالذي ألقاه فخامة السيد  البيان

 الزراعية، رئيس الصندوق الدولي للتنمية وجيلبير أنغب السيد

 المحافظينأعضاء مجلس  ،السيدات والسادة

 ممثلو الدول األعضاء في الصندوق ،السيدات والسادة

أو افتراضيا، في هذا  حضورياالذين يشاركون،  أولئكهذا الجمهور، وأحيي جميع  أخاطبإنه لشرف عظيم لي أن 

الصندوق  محافظيلرابعة واألربعين لمجلس عمل هذه الدورة ا يمضيالحدث الهام، وأن أعرب عن أطيب تمنياتي بأن 

 .المرجوةحقق النتائج ي أنلتنمية الزراعية بسالسة قدر اإلمكان ولالدولي 

انتخابه لمنصب رئيس الصندوق المرموق وأشكره نيابة عن  إعادةالسيد جيلبير أنغبو على  أدعماسمحوا لي أن و

 هذه المؤسسة الهامة. محافظيعلى الدعوة الكريمة التي تلقيتها لحضور هذه الدورة لمجلس  أنغوال في ةالتنفيذي السلطة

، أن أحيي بحرارة جميع المحافظين الحاضرين وأشكرهم أنغوال فياسمحوا لي أيضا، نيابة عن السلطة التنفيذية و

 الجوع والفقر.على الدعم الذي يقدمه الصندوق ألنغوال في الكفاح الذي يخوضه بلدنا للحد من 

 الرئيس، السيد

 والسادة، السيدات

 فترة إصالحات كبيرة في مختلف مجاالت حياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية. تشهدأنغوال  إن

على الحاجة إلى إنشاء وتعزيز مجتمع في أنغوال يحترم سيادة القانون وأيضا على بناء اقتصاد  حوكمتناكان تركيز و

فعال وتغيير الهيكل االقتصادي ألنغوال، الذي يعتمد حاليا بشكل كبير  بشكلالقتصاد الوطني اويع سوق قادر على تن

 على الموارد من قطاع النفط والدخل الذي يحققه.

 ،أجل إدارة الحياة العامة للبلد، والتي أصبحت منقد اتخذنا تدابير لمكافحة ممارسات غير صحية وغير موصى بها و

 البلد. لهيبةتشكل تهديدا خطيرا  شائعة جدا، لكونها

العديد من المبادرات لتحسين بيئة األعمال وبالتالي جذب المزيد من االستثمار الخاص  وضعنامن الناحية االقتصادية، و

 الصعيدين الوطني واألجنبي. علىالمباشر، 

هو و الوظائفلذي يخلق معظم القطاع ا هنأل نظرانحن بحاجة إلى تشجيع النمو في القطاع غير النفطي لالقتصاد، و

 .همفي أفضل وضع للمساهمة في زيادة دخل األنغوليين ورفاه لذلك

لهذا السبب، فإننا نولي اهتماما خاصا لقطاعات مثل الزراعة والصناعة الزراعية ومصايد األسماك والتعدين و

 والتصنيع والبناء والسياحة وغيرها من القطاعات كثيفة العمالة.

تطويرها في أنغوال حتى نتمكن من تقليل اعتمادنا الكبير على  مواصلةنبذل جهودا كبيرة لتنشيط الزراعة و ونحن

 .األغذيةواردات 

قطاع  سجل، فقد 2020في عام  سالبانتائج هذه التدابير. وعلى الرغم من أن أنغوال سجلت نموا عالميا  تظهربدأت  وقد

 في المائة في ذلك العام. 5 بنحو إيجابيانموا  بالفعلالزراعة 

على أن اإلنتاج  يدلالعام الماضي، وهو ما  خاللفي المائة  24بنسبة  األغذيةخرى، انخفضت واردات األناحية المن و

 من قبل. تستورد كانتويوفر منتجات  زخماالوطني بدأ يكتسب 
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 الرئيس، السيد

 والسادة، السيدات

من أجل  وذلك ،مبادرات لزيادة االستثمارات في الزراعة أنشأنا، 19-دها جائحة كوفيفي تحتى مع القيود التي تسبب

 زيادة اإلنتاج الوطني.

 الريفيين والمشغلين للعمال تيسيرية بشروطعن تمويل  فضالبرامج ومشروعات اإلرشاد الريفي،  وضعت وقد

 الخاص.مشغلي األعمال الزراعية بأسعار فائدة مدعومة على القروض المقدمة إلى القطاع و

 فعل أن بإمكاننا أنه نشعرأننا فعلى الرغم من أننا نسجل نتائج إيجابية في تنفيذ هذه البرامج والمشروعات الزراعية، و

أجل تنمية  منبشكل عام، و البلدمن أجل استئناف النمو االقتصادي في  المواتيةتهيئة الظروف لأفضل  بشكلالمزيد و

 القطاع الزراعي والريفي بشكل خاص.

مساهمة الشركات  تعزيزمتزايد لمنظمات المزارعين و بشكلضمان مشاركة نشطة  للغايةأنه من المهم  ونرى

 إمدادخالل  مناإلنتاج الزراعي،  عمليةمن  والنهائية يةالصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تعمل في المراحل األول

 .سواء حد على وتوزيعها وتجهيزهاالمنشأ  المحليةالسلع والخدمات لدعم اإلنتاج ومن خالل اقتناء المنتجات 

البرامج والمشروعات  ونوسعكثف ن أنتنافسية، علينا  أكثرجعل العالم الريفي أكثر جاذبية و بغيةأيضا أنه  ونرى

الخدمات التعليمية والصحية، وإمدادات  منمدادات اإل ونزيدتأهيل طرق الوصول،  نعيدفتح أسواقنا ون أنبشكل أكبر، و

 فضال عن البحث واالبتكار. يةالمناطق الريف ةالمياه، وكهرب

 .تهاكل هذه التدابير نحو زيادة إنتاج المنتجات المحلية المصدر وإنتاجي توجه أن وينبغي

 الرئيس، السيد

 والسادة، السيدات

من أجل إعادة اإلعمار بعد  كفاحنالنجاح  األهمية بالغ، اإلنمائيةو مع المنظمات أالثنائي  سواءكان التعاون الدولي، 

ثار األزمات التي نواجهها، والناجمة عن آل التصديال يزال ضروريا حتى نتمكن معا من  هوالحرب )إعادة البناء(، و

 ن تغير المناخ.عانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية و

وشركاؤنا الخارجيون  مة أنغوالفي هذا السياق، ساعدت مشروعات التنمية الزراعية التي تشترك في تمويلها حكوو

التنمية األفريقي ووكالة التنمية الفرنسية واالتحاد األوروبي وغيرها، البلد  مصرفمثل الصندوق والبنك الدولي و

مكافحة الفقر وزيادة األمن الغذائي والتغذوي، بما يتماشى  غاية، وتحقيق تهواستقاللي الصمود على قدرتهعلى زيادة 

 األمم المتحدة. وضعتهاالتنمية المستدامة التي تماما مع أهداف 

 الرئيس، السيد

 والسادة، السيدات

االهتمام والدعم المعنوي والتقني والمادي الذي يقدمه الصندوق لجهود  خاص بشكلأختم بياني دون أن أذكر  أن أود   ال

 التنمية الزراعية والريفية في أنغوال.

التقنية والمالية لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية والسمكية، وتدخل )اتخذ  متزايد الموارد بشكلحشد الصندوق  وقد

البنية التحتية الريفية، والدعم  تأهيل إعادةواإلرشاد الزراعي، و الزراعيةإجراءات( في المجاالت الرئيسية للبحوث 

أسرة في  000 480أكثر من  على بالفائدة عاد مماالمباشر لالستثمارات اإلنتاجية، وتعزيز الوصول إلى األسواق، 

 عشر مقاطعات على األقل.

قادرة على  لتكوننحن ندرك التحديات الحالية والمستقبلية التي يجب أن نواجهها معا لتحديث الزراعة األنغولية و

 المنافسة بشكل متزايد.
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 منفضال عن إنشاء وحدة لصندوق في أنغوال، ا حضور وتقوية لتعزيزاسمحوا لي أن أشدد على أن الجهود الجارية و

 زيادة إلى ستؤديلمشروعات التي يمولها الصندوق داخل وزارة الزراعة ومصايد األسماك مؤخرا، اأجل تنسيق 

 ن القدرة الوطنية على تنفيذ البرامج.يوتحس

 في عمله. النجاحأتمنى لمجلس المحافظين كل و

 شكرا جزيال لكم على اهتمامكم.و
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 ، رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالميةImran Khanمعالي السيد الذي ألقاه  البيان

 

 السيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

 الوزراء الموقرين،معالي 

 معالي الحضور،

 السيدات والسادة،

البشر. وقد قدم لبقاء إنه لمن دواعي سروري أن أدعى للتحدث أمام مجلس محافظي الصندوق. فالزراعة محورية 

 الصندوق مساهمة كبيرة لتعزيز اإلنتاج الزراعي في البلدان النامية.

مليارات شخص. ويعاني  8واليوم، يواجه العالم أزمة زراعية تلوح في األفق. وسيبلغ عدد سكان العالم عما قريب 

 م بسبب نقص التغذية.مليون طفل من التقز 100ستمائة مليون شخص منهم من الجوع. ويعاني أكثر من 

مليون شخص آخر إلى الفقر المدقع. ويعاني أكثر  100بحوالي  19-ولسوء الحظ، من المحتمل أن تدفع جائحة كوفيد

بلدا في العالم من "انعدام األمن الغذائي". وقد حذر برنامج األغذية العالمي من خطر المجاعة في بعض أشد  20من 

 البلدان فقرا وفي مناطق النزاع.

ويواجه العالم تحديات متعددة في التعافي من الجائحة وتحقيق الهدفين األولَين الحيويَين من أهداف التنمية المستدامة، 

 :هذه التحديات هيوهما: "القضاء على الفقر" و"القضاء التام على الجوع". و

 نقص التمويل؛ -

 نقص االستثمارات؛ -

 تشوهات في التجارة؛ -

 ج واالستهالك؛أنماط غير مستدامة لإلنتا -

 تدهور األراضي الزراعية والغابات؛ -

 أزمة مائية محدقة؛ -

 فقدان التنوع البيولوجي؛ -

 تلوث األنهار والمحيطات. -

 – وأزمة المناخ أن توصال هذه الرسالة إلى الجميع 19-إننا بحاجة إلى ثورة في رؤيتنا لمستقبلنا. وينبغي لجائحة كوفيد

معا أو نبقى معا. فالخصومات  نهلكومفادها أن مصائرهم متشابكة. س –وياء األغنياء والفقراء، الضعفاء واألق

الجغرافية االستراتيجية، والهيمنة اإلقليمية أو العالمية، والميزات السياسية للتدخل واالحتالل األجنبيين، واضطهاد 

 ية.الشعوب، إنما هي مفاهيم عفا عنها الزمن، وسينظر إليها قريبا على أنها غير ذات أهم

 خطة واستراتيجية مشتركتين للتعافي العالمي وبقاء البشرية جمعاء وازدهارها.إلى إننا بحاجة 

، اقترحت في شهر أبريل/نيسان الماضي "مبادرة عالمية للتخفيف من 19-واستجابة للركود الذي أحدثته أزمة كوفيد

برامج اإلقراض الطارئة التابعة للبنك الدولي عبء الديون". وقد أتاح تعليق الديون الذي أعلنته مجموعة العشرين و

وصندوق النقد الدولي وغيرهما فرصة اللتقاط األنفاس. ولكن ووفقا آلخر التقديرات، فإن البلدان النامية بحاجة إلى 

 ترليون دوالر أمريكي للتعافي من الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 4.3
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الماضي، وفي الدورة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة، اقترحت العديد من وفي شهر ديسمبر/كانون األول 

. وتتضمن هذه الخطوات 19-اإلجراءات لتوليد تمويل مبكر من أجل تمكين البلدان النامية من التعافي من أزمة كوفيد

 ما يلي:

 إعادة هيكلة وتخفيف شاملَين لعبء الديون؛ -

 لى شكل وحدات سحب خاصة؛مليار دوالر أمريكي ع 500إيجاد  -

 تمويل تيسيري أكبر؛ -

إجراءات لكبح واستعادة التدفقات المالية غير الشرعية من البلدان النامية إلى المالذات الضريبية والبلدان  -

 األغنى.

أن نذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. وأقترح جدول إلى ولكننا، وإن أردنا أن نضع نهاية للفقر والجوع، فإننا بحاجة 

 أعمال من خمس نقاط:

أوال، نحن بحاجة إلى االستثمار في البنى التحتية الزراعية المستدامة لتيسير النقل واإلنتاج وتوزيع المدخالت الزراعية 

 والمنتجات الغذائية. وتعتبر "المسارات الخضراء" التي أنشأتها الصين مثاال جيدا.

فعالية أسعارا عادلة ومناسبة للمنتجات الزراعية والغذائية. ثانيا، يتعين على الحكومات أن تضمن على نحو أكثر 

وينبغي الموازنة بين ما يسمى "بسحر السوق" ويد الدولة المرئية للغاية. وعانينا في باكستان من التالعب بالسوق من 

يد التجارة قبل المحتكرين والمكتنزين. ويجب أال يترك المزارعون تحت رحمة الشركات. وفي الوقت نفسه، يجب ترش

العالمية للمواد الزراعية. فاإلعانات الزراعية الضخمة التي تقدمها بعض االقتصادات األغنى تشوه األسواق العالمية، 

 وتجعل من المستحيل على المزارعين في البلدان النامية التنافس.

نحو واع لتعزيز إنتاج األغذية؛ ثالثا، ال بد من تطبيق التكنولوجيات والتقنيات الزراعية الجديدة والمتطورة على 

وضمان االستخدام الفعال للمياه واألراضي؛ وفوق كل شيء تحسين جودة البذور. ويمكن للصندوق ومنظمة األغذية 

 والزراعة أن يلعبا دورا رئيسيا في هذا السياق.

قطاعات االقتصادية األخرى. رابعا، يعد اعتماد التكنولوجيات الرقمية أمرا حيويا في الزراعة مثلما هو الحال في ال

وسيكون ضمان الوصول إلى شبكة اإلنترنت وإلى النطاق العريض في المناطق الريفية أمرا حيويا إلدماجهما في 

 سالسل اإلمداد الوطنية والعالمية.

ذية. ويمكننا هذه النقطة هي األهم، يجب أن نعيد التفكير في األنماط التي نتبعها في إنتاج واستهالك األغ خامسا، ولعل

أن يأكلوا أقل. ويمكننا أن ننتج األغذية مع إظهار احترام أكبر  يحسن بهمأن نأكل بصورة أفضل، وكثيرون منا 

للطبيعة. ويمكننا أن نوقف تلوث بحيراتنا وأنهارنا ومحيطاتنا. ويمكننا إنتاج المزيد بمياه أقل، وبدون مواد كيميائية 

 خطرة.

استراتيجية جديدة لإلنتاج واالستهالك المستداَمين لألغذية واعتمادها في مؤتمر قمة النظم إنني أقترح أيضا النظر في 

 الغذائية هذا العام.

 معاليكم،

في باكستان، أدمجنا أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية الوطنية لدينا. وقد أولت حكومتِّي أهمية قصوى لتحقيق 

"القضاء  –من أهداف التنمية المستدامة  2"القضاء على الفقر"؛ والهدف  – من أهداف التنمية المستدامة 1الهدف 

 التام على الجوع".

مليارات دوالر أمريكي تقريبا.  8بقيمة  سلة إغاثة، قدمنا 19-وعلى الرغم من صعوباتنا المالية، وخالل جائحة كوفيد

ات الضعيفة، بما في ذلك النساء واألطفال. وهي تتضمن مساعدة نقدية طارئة ألشد األسر فقرا وغيرها من المجموع
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الذي يعني التعاطف، باالستفادة من التكنولوجيات الرقمية وقواعد البيانات  Ehsaasوقمنا بذلك كله من خالل برنامج 

 استفادة كاملة. ويعد هذا البرنامج أكبر برنامج للتخفيف من حدة الفقر في تاريخ باكستان.

وهجمات الجراد التي تعرضنا  19-يه التصدي للتحدي المزدوج المتمثل في جائحة كوفيدوقطاع الزراعة الذي كان عل

لها العام الماضي، ال يزال يحظى بأقصى قدر من اهتمامي. وزادت مخصصات الميزانية حوالي ثالثة أضعاف. وحدد 

 في المائة. 3.5هدف النمو للسنة الحالية بنسبة 

مليارات شجرة على مدى السنوات  10إعادة التحريج في العالم. ونخطط لزراعة  كذلك فإننا نشارك في أحد أكبر برامج

 مناطق كبيرة لتغدو محميات وطنية أو منتزهات وطنية. 8الثالث القادمة. وسنخصص أيضا 

جرى إدراج التحديث الزراعي كعنصر حيوي في استراتيجيتنا  ،الباكستاني الصيني وفي إطار الممر االقتصادي

 . وسوف يدفعنا ذلك بدرجة كبيرة إلى مكافحة الفقر والجوع.اإلنمائية

 معاليكم،

للجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية كباكستان من أجل تعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر  ال يمكن

. وإننا شديدو اإلعجاب والجوع أن تنجح إال من خالل التعاون الدولي. ونحن نرغب في هذا التعاون مع جميع البلدان

 بالدور الذي يضطلع به الصندوق في تعزيز هذا التعاون.

 وأتمنى لكم كل النجاح في المداوالت الهامة لدورتكم الحالية.

 وشكرا لكم. 
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 اإليطالية الجمهورية في الدولي والتعاون الخارجية الشؤونوزير  Luigi di Maioألقاه معالي السيد  الذي البيان

 

 الصندوق، رئيس السيد

 محافظي لمجلس واألربعين الرابعة الدورة هذه افتتاح حفل في أشارك أن المضيف، البلد عن بالنيابة ي سعدني،

 .الزراعية للتنمية الدولي الصندوق

 .والغذائية البيئية االستدامة على أثر ذات مرحلة وهي بالتحديات، مليئة تاريخية مرحلة خضم في أنفسنا نجد

 توزيع من بد فال واالجتماعي، االقتصادي النمو إلى والعودة الجائحة سببتها التي الطوارئ حالة على التغلب أردنا وإن

 وللعاملين ضعفا السكان فئات ألكثر وإتاحتها العالم أنحاء جميع في بالتساوي 19-كوفيدلفيروس  المضادة اللقاحات

 .األساسية القطاعات في

 :رئيسية رسائل ثالث أنقل أن اليوم وأود

 القضاء أي المستدامة، التنمية أهداف من الثاني الهدف بتحقيق إيطاليا التزام على مجددا التأكيد أود بدء، ذي بادئ (1)

. 2030 عام خطة لتنفيذ أساسيا شرطا ونعتبره الهدف، هذا لتحقيق الرئيسيين المؤيدين بين من ونحن. الجوع على

 .أخالقي واجب الغذاء في الحق فضمان

 األمن انعدام من حالةفي المائة من سكان العالم يعيشون في  10أكثر من  كان ،19-كوفيدحلول جائحة  قبل وحتى

 .المزمن الغذائي

 ملحوظ، بشكل التغذية سوء من يعانون الذين األشخاص عدد ارتفع ،2020 عام وفي. الوضع هذا الجائحة فاقمت وقد

 .معاناة السكان أشد من واألطفال النساء وكانت

 من ذلك سببه ما مع العالمية، القيمة سالسل على العام اإلغالق خلفها التي المدمرة اآلثار الماضي العام وواجهنا

 .التغذويالعجز  وحاالت الغذائي األمن وانعدام الفقر، صعيد على وخيمة عواقب

 الميداني، العمل لتمويل ومالئمة كافية موارد إلى الحاجة وتبرز. الصندوق به يقوم الذي العمل دعم من بد ال ولذلك،

 .المستدامة اإلنتاجية والدورات الغذاء إلى والوصول الغذائي، واألمن الريفي، االقتصاد في واالستثمار

 الجديدة اإليطالية الحكومة خصصت وقد. بلدنا على دوما االعتماد للصندوق يمكن الهائلة، التحديات هذه مواجهة وفي

 .مساهمتنا في كبيرة زيادة ذلك ويمث ل. الصندوق لموارد عشر الثاني للتجديد يورو مليون 84 مبلغ للتو

 وأكثر أفضل نحو على البناء"إعادة  منظور من أيضا هاما وتعزيزها الزراعية األغذية نظم تحول دعم يعد (2)

 .الجائحة بعد" استدامة

 أيلول/سبتمبر شهر في سيعقد الذي الغذائية النظم بشأن المتحدة األمم قمة مؤتمر في رئيسيا شريكا الصندوق وي عتبر

 السابق االجتماع بمناسبة الطوعية االلتزامات من بمجموعة تتعهد سوف األعضاء الدول أن من ثقة على ونحن. المقبل

 .تموز/يوليو 21 إلى 19 من الفترة في روما في هنا عقده والمقرر للقمة،

 االستدامة؛ مجاالت في المشروعات لتمويل ابتكارية وأدوات حلول لطرح فرصة أيضا للصندوق الحدث هذا وسيتيح

 .الدائري االقتصاد من المستوحاة والثقافة ؛الغذائي والتثقيف والتنظيمية؛ التكنولوجية واالبتكارات

 األطراف مؤتمر قبل ما لمؤتمر مضيفة بصفتها إيطاليا، ستعتمده الذي األخضر النهج على التأكيد أود ختاما، (3)

 أن يجب البيئية لالستدامة األولوية إيالء بأن أؤمن وأنا. العشرين لمجموعة رئاستنا فترة خالل والعشرين، السادس

ه العالم في الرئيسية االقتصادات يوحد  اإلعمار إعادة مواءمة عبر وذلك الجائحة، بعد البناء إعادة خطط جميع ويوج 

 وزارة إنشاء بعد سيما وال بتصميم، اتباعه اإليطالية الحكومة تعتزم الذي المسار هو وهذا. الطموح المناخي العمل مع

 .مؤخرا البيئي التحول



GC 44 

39 

 المزارعين قدرة تعزيز في للصندوق دعمها إيطاليا وتقدم. واضحا الغذائية واالستدامة البيئية االستدامة بين الرابط ويعد

 البيئية البصمة ذات للحلول التمويل وتوفير المناخ، تغي ر وجه في الصمود على الصغيرة الحيازات أصحاب من

 .الهشة اإليكولوجية النظم حماية في تسهم والتي المحدودة

 اإلنتاج مضاعفة سيتعين ،2050عام  بحلولالتقديرات إلى أنه،  شيروت. اإلنسان لصحة ضرورية األنشطة هذه وتعتبر

ض الذي األمر العالم، سكان من المتزايدة األعداد احتياجات لتلبية الزراعي  ويهدد أكبر، لخطر البيولوجي التنوع يعر 

 .الجديدة المصدر الحيوانية األمراض من الوقاية بالتالي

 .التعزيز إلى األطراف المتعدد الصحي الهيكل سيحتاج ذلك، على وبناء

 أفضل سنناقشأيار، /مايو 21 في األوروبية المفوضية مع إيطاليا ستستضيفها التي العالمية الصحة قمة وفي

 .اقتصاديا ومجدية بيئيا وسليمة متوازنة، استجابات تستدعي والتي التهديدات، هذه لمواجهة االستراتيجيات

 وعلى الزراعة، قطاع في يعملون فقرحالة  في يعيشون الذين أولئك من المائة في 63 أن البال عن يغيب أال وينبغي

 في المحرز التقدم للخطر تعرض النشاط، هذا على أثر من لها بما والجائحة،. صغيرة مزارع في الخصوص وجه

 .الماضية العشرين السنوات خالل الفقر مستويات خفض

 سيما وال والشمولي، العام االقتصادي التعافي لدعم أساسيا شرطا والمستدامة الصمود على القادرة الريفية التنمية وتعد

 .الدخل والمتوسطة الدخل المنخفضة البلدان في

 ومع لهما، مقرا روما من تتخذان اللتين والزراعة لألغذية األخريين المتحدة األمم وكالتي مع الصندوق، وبمقدور

 الحيازات أصحاب من المزارعين على بالفائدة تعود التي االستثمارات تشجيع: أي الكثير، يحقق أن جانبه، إلى إيطاليا

 وجه وعلى – الغذائي األمن وتحسين التخزين، ومرافق المالية الخدمات وتعزيز القيمة، سالسل وتطوير الصغيرة،

 .الصحراء جنوب أفريقيا مثل الهشة السياقات في الخصوص
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 الصندوق رئيس أنغبو، جيلبيرالذي ألقاه السيد  البيان

 ،الجمهوريةرئيس  فخامة

 ،المعاليأصحاب 

 السيدات والسادة المحافظون،

 لي، رسميا على األقل، أن أرحب بكم في الدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين.اسمحوا 

، لم يكن أحد يتصور أن االجتماعات االفتراضية ستصبح هي 2020ع قدت في فبراير/شباط  التي ةاألخير دورتنافي 

 القاعدة.

 ذكرى أحييأن  شيء، أي قبل ،وأود( علينا جميعا بطريقة أو بأخرى. 19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد تقد أثرف

 اوعواقبه الجائحة ههذ على للقضاءبالجهود غير المسبوقة التي ب ذلت على الصعيد العالمي  أشيدكل من فقدناهم وأن 

 االجتماعية واالقتصادية.

 السيدات والسادة المحافظون،

السنوات  عن االنطباعاتبعض  ممعكتشارك أأن  في أرغبواليتي األولى. ولذلك  فترةيصادف هذا المجلس نهاية 

 تجنب بالطبع إغراء تقديم تقرير شامل. معاألربع الماضية، 

عالم خال من وكن أقوى من أي وقت مضى: يمكننا تحقيق عالم أكثر إنصافا، تاليوم، إن لم  ةقائم قناعتيزال تال و

يمكن أن يفعل المزيد لتحقيق أهداف  ه، ولكنعالم خال  من الجوع. ويقدم الصندوق بالفعل مساهمة مهمةوالفقر المدقع، 

 قبل أربع سنوات، يجب أن ينمو الصندوق. مالتنمية المستدامة واتفاق باريس. ولهذا، كما أخبرتك

ها أثر، وزيادة وفعالية قوةأكثر  مؤسسةجعلها ب تتعلقالمسألة بالنسبة لي  تبقبولي رئاسة هذه المؤسسة العظيمة، كانو

، الصمود على القدرةالنموذج نحو تعزيز  فيلمواكبة التحول  الضروريان هذا هو الشرط كوعلى أرض الواقع. 

 وبالطبع منصفة. بحق،غذائية مستدامة وشاملة  نظممزيد من االزدهار في المناطق الريفية ونحو النحو و

 ل مناطقنا الريفية بشكل أفضل.يالصندوق من أجل تحو تحويل علينا كانباختصار، و

األساسية  الركائزبالنسبة لنا بمثابة  ةالمؤسسي التطوراتباإلضافة إلى  العملونموذج  ةالمالي يةإصالحات الهيكلكانت و

بمؤسسة ال  المتعلقةتلك وبمنظمة أكثر كفاءة وشفافية،  المتعلقةتلك ولنفس الصرح: تلك المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، 

 التكافؤ بين الجنسين والحوار االجتماعي. أساس على ئمةوقامع أي شكل من أشكال التمييز  مطلقاتتسامح 

اليوم، يعمل ثلث و. يالميدان حضورناضاعف ن أنالالمركزية  لنا أتاحت فقدثمارها بالفعل. بهذه اإلصالحات  وتؤتي

 مع السكان الذين نخدمهم. بالقربموظفينا 

 نمائي.اإل للعمل بالكامل مكرسة فاعلة جهةو كمحاورأصبح الصندوق أكثر صلة وأكثر بروزا  وقد

فيتش شهادة على تحول الصندوق.  ومؤسسةمن مؤسسة ستاندرد آند بورز  +AAالحصول على تصنيف ائتماني  ويمثل

الديون، وإطار االقتراض  تحمل على للقدرة الجديدمن خالل اإلطار  -شأن زيادة النضج المالي للمؤسسة  ومن

باإلضافة إلى إدارة المخاطر المالية  -الملكية والسيولة  حصصللحفاظ على  منهجيةكثر صرامة واألنهج الالمتكامل و

 .ممكنة استفادة أقصى تحقيقاآلن  تتيح أنوالتشغيلية 

الوقت بين تصميم المشروع  انخفضزيادة كفاءة تنفيذ تدخالت الصندوق. ولذلك،  إلىتبسيط العمليات الداخلية  أدىكما 

، قمنا بتمويل مشروعات 2019على سبيل المثال. وفي عام  ،ا إلى أقل من عامشهر 17من  عليهوموافقة المجلس 

 مليار دوالر، وهو أعلى مبلغ على اإلطالق في عام واحد. 1.67بقيمة 

األمر األكثر  إن حيثخرين، اآل األشخاصمن مساعدة ماليين  بها اضطلعناوفوق كل شيء، مكنتنا اإلصالحات التي 

مليونا في بداية  97عدد المستفيدين من برامجنا من  زادعلى أرض الواقع. ونتيجة لذلك،  األثرأهمية في النهاية هو 
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 20. وفي كل عام، يساعد الصندوق 2019مليونا في نهاية عام  132إلى  الصندوقدورة التجديد العاشر لموارد 

 .افي المائة سنوي 20مليونا على األقل من أفقر الناس على زيادة دخلهم بما ال يقل عن 

 شركاءأنشأنا، مع  ذلك على وبناءتسمح لنا هذه اإلصالحات أيضا بتعزيز تعاوننا مع القطاع الخاص بشكل كبير. و

خاص، الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية. واليوم، يوجه هذا الصندوق، المستقل ال القطاع ومن اتمؤسسال من

يعمل بموجب قانون لكسمبرغ، التمويل إلى رواد األعمال الشباب  الذيعن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية و

 والشركات الصغيرة والمتوسطة الريفية.

مجلس المحافظين في ديسمبر/كانون األول الماضي على أول عملية غير سيادية لنا، باإلضافة إلى ذلك، فإن موافقة و

 أكبر ةمباشر اتمثل بداية استثماروت ةهام رئيسية مرحلةالقطاع الخاص في نيجيريا، تعد  معفي شكل استثمار مباشر 

 في القطاع الخاص.

 لم، ونكما تعلمفأن نقطعه.  يجبطريق طويل  مناأمافي حين أننا أنجزنا الكثير، يجب أن أعترف أيضا أنه ال يزال 

 يجر بناء روما، المدينة التي يبلغ عمرها ألف عام، في يوم واحد.

 المستفيدين.ومن موظفينا  كلتحديا هائال لحياة  قبل من إليها أشرتي تال 19-جائحة كوفيد تقد شكلو

. وقد اتخذنا التدابير الالزمة لحمايتهم، أسرهمالموظفين و أمنداخليا، كانت أولوياتنا تنصب على صحة ورفاهية وو

 الذين نخدمهم. يينسكان الريفال تجاهمع ضمان استمرار مهمتنا 

 سيما والتخصيص األموال لألنشطة الحيوية،  بإعادة قمنا، الصندوق فيبناء على طلب العديد من البلدان األعضاء و

 الزراعي. اإلرشادواق والخدمات المالية وخدمات توريد البذور واألسمدة والوصول إلى األس

مليون  1.6فقراء الريف التي تساعد اليوم حوالي  تحفيزإعادة التأهيل واإلنعاش هذه، أنشأنا آلية  تدابيرباإلضافة إلى و

 دوالر. مليون 50بمبلغ يقارب  بلدا 68امرأة ورجل في 

في  عميق بشكلمما يجبرنا على إعادة التفكير  ،ثار تغير المناخوآ الجائحةمن يتأثر ب أول هيالفئات األكثر ضعفا  إن

من المعارف التقليدية التي تنقلها  كبيرة استفادة نستفيد أن يمكن أنناأود أن أؤكد وبها.  نتغذىالطريقة التي ننتج و

لنا هذا ضروريا الشعوب األصلية، التي تنظر إلى النظم اإليكولوجية واألرض والبشر كجزء من كل متكامل. ويبدو 

 .ةمستدام حلولتصميم ل

 المنتدى الخامس للشعوب األصلية. نتائجواليوم يشرفنا أن نرحب ببعض ممثليهم، الذين سيشاركوننا 

 موضوع مجلس المحافظين هذا العام هو "التنمية الريفية، شرط أساسي للصمود العالمي".و

سي عقد في سبتمبر/أيلول المقبل،  الذيمؤتمر قمة النظم الغذائية  إطار في المسألةهذه بويلتزم الصندوق بالمضي قدما 

 العاملينتمكن جميع ياألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ومن الضروري أن  من مبادرة على بناء وي نظم

في المناطق  ألساسيةا دخل الئق من عملهم وتلبية احتياجاتهم األساسية واحتياجات أسرهم تحقيقمن  ةالغذائي النظم في

 الريفية.

أود ببساطة أن أنهي وبل شرف عظيم.  الأن رئاسة الصندوق واإلشراف على تنميته شرف كبير  لكم أؤكدأود أن 

 هذه. تكمكلمتي باإلعراب عن شكري مرة أخرى على ثق
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 للتنمية الزراعيةالتقرير التجميعي لالجتماع العالمي الخامس لمنتدى الشعوب األصلية في الصندوق الدولي 

. 2021فبراير/شباط  15و 4، و3، و2انعقد االجتماع العالمي الخامس لمنتدى الشعوب األصلية في الصندوق بتاريخ 

اجتماعا تشاوريا على الصعيدين اإلقليمي وشبه اإلقليمي في أفريقيا، وآسيا، والمحيط  14وقبل انعقاده، جرى تنظيم 

مشاركا، بما في ذلك ممثلون  540ريبي. وشارك في االجتماعات التشاورية أكثر من الهادي، وأمريكا الالتينية والكا

من منظمات الشعوب األصلية ومؤسساتها ومجتمعاتها، وممثلون من الصندوق والمشروعات التي يمولها، وأعضاء 

 .وشركاء إنمائيون منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية

 ي ملخص للحوار الواسع والشامل والغني الذي دار في الفترة التي سبقت االجتماع العالمي وخالل انعقاده.ويرد فيما يل

 الديباجة

نحن، الشعوب األصلية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا الالتينية والكاريبي المشاركة في االجتماع العالمي 

لدولي للتنمية الزراعية، والذي يحمل موضوعه عنوان "قيمة النظم الخامس لمنتدى الشعوب األصلية في الصندوق ا

"، نذك ر بأن شعوبنا، التي تحافظ على 19-الغذائية للشعوب األصلية: القدرة على الصمود في سياق جائحة كوفيد

لك أنظمة ارتباطها بالثقافات وأنماط العيش في النظم اإليكولوجية المحلية التي تطورت على مدى فترة طويلة، تمت

غذائية تقليدية فريدة، ومتنوعة بيولوجيا، ومغذية، وقادرة على الصمود في وجه تغي ر المناخ، ومنصفة ومرتكزة على 

 ممارسات سبل العيش المستدامة.

فالزراعة، والرعي، والزراعة التحويلية، والزراعة الدورانية، وصيد األسماك، والصيد، وجمع الثمار الخاصة 

ية قد كفلت لمجتمعاتها السيادة الغذائية، والصحة، والرفاه على مر األجيال. وقد ساهمت أيضا في بالشعوب األصل

 .حفظ التنوع البيولوجي، والتنمية المستدامة لصالح البشرية جمعاء

كما  وعلى الرغم من ذلك، ال يزال فهم س بل عيشنا ونظمنا الغذائية التقليدية محدودا، وهي ال تحظى بالتقدير والدعم،

 .أن معارفنا التقليدية تختفي بشكل سريع

ويرتبط نهجنا الشمولي في إدارة الموارد، بما في ذلك النظم الغذائية المستدامة، ارتباطا مباشرا بممارسة وحماية 

 حقوقنا في أراضينا، ومناطقنا، ومواردنا، وحقنا في تقرير المصير. ومن الضروري أن تحترم الجهات الفاعلة اإلنمائية

هذه الحقوق الجماعية وأن تحميها بشكل كامل لتواصل الشعوب األصلية أداء دورها القي م والمساهمة في النظم الغذائية 

 .المستدامة وحماية كوكب األرض

ونحن، الشعوب األصلية حول العالم، ال زلنا نعاني من التهميش والتمييز إلى حد كبير. ويتعرض بقاؤنا الجماعي 

االستيالء الواسع النطاق على أراضينا ومناطقنا ومواردنا؛ والنزوح القسري الناتج عن الصناعات  للتهديد من قبل:

، ومشروعات البنى التحتية، والزراعة الصناعية، والمشروعات الزراعية؛ والمخططات الواسعة النطاق االستخراجية

مستويات الفقر والجوع؛ وفقدان سبل العيش اإلنمائية التي تفتقر إلى رؤية الشعوب األصلية؛ والتجريم؛ وارتفاع 

والتراث الثقافي؛ وتفاقم العنف ضد نساء الشعوب األصلية وفتياتها؛ وتزايد انعدام المساواة، من بين أمور أخرى. 

ويؤدي فرض التحول نحو النظم الغذائية الحديثة إلى مشاكل صحية لدى الشعوب األصلية، وسوء التغذية، وفقدان 

لوجي وتدهور البيئة. ويتفاقم ذلك نتيجة اآلثار السلبية لتغي ر المناخ الذي يساهم في استنفاد الموارد وفقدان التنوع البيو

 نظمنا الغذائية التقليدية.

وكنتيجة لذلك، وعلى الرغم من خمس سنوات من العمل الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لم ت ترك الشعوب 

فعت إلى التخلف أيضا، ونحن نتكبد خسائر كبيرة على العالم لتتخلف عن الركب فحسب، بل د   األصلية في جميع أنحاء

 .صعيد الضحايا من األفراد والثقافات

من مكامن الضعف القائمة، وفاقمت األوجه الهيكلية الكامنة النعدام المساواة، والتهميش  19-وقد زادت جائحة كوفيد

االجتماعي واالقتصادي، والتمييز المتفشي. وتترك الجائحة آثارها ونتائجها بشكل غير متناسب على مجتمعات 
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وب أصلية وحكومات، نواجه غير أننا، كشع .الشعوب األصلية، وتولد مخاطر جسيمة على وجودنا المادي والثقافي

 تحديا مشتركا يتمثل في: وضع استراتيجيات وخطط تتضمن مفهوم التنمية من منظور الشعوب األصلية.

وتتضمن العوامل التي تحد من قدرتنا على إعالة أنفسنا وتزيد من أثر الجائحة غير المتناسب على مجتمعاتنا: االفتقار 

طبيعية، بما في ذلك المياه النظيفة واآلمنة، أو محدوديته؛ والقيود على استخدام إلى الوصول إلى األراضي والموارد ال

ممارساتنا المستدامة؛ وفقدان سبل العيش واإلخالل باالقتصادات المحلية؛ ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية 

 .باللغات المحلية 19-كوفيدواالجتماعية المالئمة؛ وعدم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بسبل منع تفشي جائحة 

 .وتعد حالة نساء الشعوب األصلية، واللواتي غالبا ما يشك لن المصدر الرئيسي للغذاء والتغذية ألسرنا، أشد خطورة

 -بما في ذلك المستثمرون  -وفي ظل هذه الخلفية، ندعو الصندوق والحكومات والشركاء اإلنمائيين والقطاع الخاص 

هذا المنحى، واالعتراف بأن النظم الغذائية للشعوب األصلية تحمل كنزا من المعرفة، والخبرة،  إلى المساعدة في تغيير

أن تسهم في رفاه وصحة  -في حال حصولها على الدعم الكافي  –والقيم، والتقاليد والمفاهيم اإلنمائية التي من شأنها 

 البشرية جمعاء.

المتحدة للنظم الغذائية، مما سيوفر فرصة فريدة لحشد التأييد العام  ، سي عقد مؤتمر قمة األمم2021وفي سبتمبر/أيلول 

 .العالمي وااللتزامات بجعل النظم الغذائية شمولية، ومنتجة، وقادرة على الصمود ومستدامة

وفي هذا السياق، نحث الصندوق ووكاالت األمم المتحدة، والحكومات والشركاء اإلنمائيين على النظر إلينا، نحن 

ب األصلية، باعتبارنا عوامل رئيسية كفيلة بإحداث تحول نحو نظم غذائية تتسم بقدر أكبر من الشمول واالستدامة الشعو

والصحة واإلنصاف، وتقد م حلوال مستدامة لبناء عالم أكثر رعاية وإنصافا في مرحلة ما بعد الجائحة، مع الحفاظ في 

 الوقت نفسه على صحة كوكبنا وحمايته.

 التوصيات

 ظم الغذائية واإلنتاجية للشعوب األصلية ومؤتمر قمة األمم المتحدة للنظم الغذائيةالن

في ضمان األمن الغذائي  االعتراف بقيمة معارف الشعوب األصلية، وممارساتها التقليدية، ونظمها الغذائية -1

 والتغذوي والسيادة الغذائية لمجتمعاتنا. 

، مع التركيز على النساء والشباب والتبادل وممارساتنا ونشرهاتعزيز إضفاء الطابع المنهجي على معارفنا  -2

عبر األجيال، وذلك من خالل: إنشاء المنصات المعرفية واالستعانة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

والبحوث؛ وتبادل المعارف والخبرات بين منظمات الشعوب األصلية، بما في ذلك معارض األغذية/الطهي؛ 

ات والطب التقليدي الخاص بالشعوب األصلية؛ وإشراك الشركاء الذين يتمتعون بالقدرات وتوثيق الوصف

 الالزمة لدعم هذه العمليات.

دعم المشاركة الكاملة، والهادفة والفعالة للشعوب األصلية في تخطيط مؤتمر قمة األمم المتحدة للنظم  -3

، والحوارات المستقلة والعالمية. والتأكد من ، بما يشمل حوارات القمة في الدول األعضاءالغذائية وتنظيمه

وصول صوتنا وآرائنا وحلولنا وتوصياتنا من أجل التحول المستدام للنظم الغذائية إلى مؤتمر القمة، وإدماجها 

 في االلتزامات العالمية الموجهة نحو العمل.

وسيشمل ذلك ا ومواردنا. دعم االعتراف والحماية الكاملين لحقوق الشعوب األصلية في أراضينا ومناطقن -4

تقديم الدعم لترسيم حدود األراضي وإصدار سندات ملكيتها، وإدارة المياه وري األراضي المنتجة الخاصة 

 بمجتمعات الشعوب األصلية، ونظم حماية الغابات وإدارتها القائمة على المجتمع المحلي.

زيز إنتاج األدوية التقليدية، والبذور، تشجيع اإليكولوجيا الزراعية والزراعة العضوية، واستعادة وتع -5

. وأغذية الشعوب األصلية ذات اإلمكانات التغذوية العالية موارد األغذية البرية،والمحاصيل، والحيوانات، و
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والتغذوية للشعوب األصلية على أساس معارفنا، وممارساتنا وخبراتنا  الغذائية ومن شأن ذلك أن يعزز السيادة

 .التقليدية

المقاومة لألمراض وتغي ر المناخ، ودعم برامج تبادل البذور بين الشعوب األصلية،  لبذور المحليةإنقاذ ا -6

 وتأسيس بنوك قائمة على المجتمع المحلي للبذور األصلية.

عبر دعم مشروعات أعمال الشعوب األصلية القائمة على المجتمع  تيسير تسويق منتجات الشعوب األصلية -7

قتصادية للشعوب األصلية )بما في ذلك السياحة البيئية المستدامة، والتي ترك ز على المحلي، والمبادرات اال

، وتحسين الوصول إلى معلومات السوق، بنظم الضمان التشاركيةالمجتمع المحلي(، واالعتراف الرسمي 

 ومرافق البنى التحتية وتكنولوجيا ما بعد الحصاد.

 .ة أعاله إلى أمانة مؤتمر قمة النظم الغذائيةونطلب من الصندوق أن ينقل التوصيات المذكور

 توصيات للصندوق:

 برامج الصندوق القطرية

ضمان المشاركة الهادفة والكاملة والفعالة للشعوب األصلية، بما في ذلك نساء وشباب الشعوب األصلية  -8

 خالل:، وذلك من تصميم، وتنفيذ، ورصد وتقييم استراتيجيات الصندوق وعملياتهومنظماتها، في 

o التشاور الكامل والفعال مع الشعوب األصلية؛ 

o المشاركة المنهجية مع خبراء الشعوب األصلية في تصميم المشروعات، واإلشراف عليها وتقييمها من و

 خالل آليات منظمة للمشاورة والمشاركة؛

o واالستهداف الفعال للشعوب األصلية باالستناد إلى احتياجاتنا وأولوياتنا المحددة؛ 

o وبناء قدرات منظمات الشعوب األصلية وقدرات هياكل الحوكمة الخاصة بنا؛ 

o وترجمة وثائق الصندوق ذات الصلة إلى لغات الشعوب األصلية الوطنية والمحلية؛ 

o  من أجل مشروعات أعمال اجتماعية مستدامة. والترويج والتيسير لدور النساء والشباب 

ورصدها بصورة منهجية في  األصلية وبيانات مفصلة عنهاضمان جمع مؤشرات محددة حول رفاه الشعوب  -9

نظم الرصد والتقييم الخاصة بالمشروعات والبرامج التي يدعمها الصندوق، وتقييم مشاركة الشعوب األصلية 

في مبادرات الصندوق من خالل المعلومات القائمة على المجتمع المحلي وعلى األدلة على المستويين الوطني 

 واإلقليمي.

على نحو كامل، وتطبيقه بشكل منهجي في التدخالت  ان فهم مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةضم -10

التي يدعمها الصندوق، مع مراعاة رؤى الشعوب األصلية، واحتياجاتها، وممارساتها وتنميتها الذاتية. ويجب 

 كذلك توثيق عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بصورة سليمة.

المنتظمة  االتصاالتحسين التعاون بين الصندوق وممثلي الشعوب األصلية على المستوى القطري من خالل ت -11

للصندوق، بالنظر إلى أن ذلك ال يتم  المكاتب القطريةوتبادل المعلومات، بما يشمل خطط العمل اإلقليمية، مع 

 في غالبية البلدان.

 توليد وتبادل المعرفة الخاصة بعمليات الصندوق

ضمن التدخالت التي يدعمها الصندوق ومرفق مساعدة  التوثيق المستمر ألفضل الممارسات والخبرات -12

 الشعوب األصلية، وذلك بهدف التكرار وتوسيع نطاق النتائج واألثر.

 الترويج لتبادل المعارف بين الشعوب األصلية. -13
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شامل" من أجل التعبير بشكل أفضل نهج إنمائي  -"االنخراط مع الرعاة  تحديث حزمة أدوات الصندوق بشأن -14

عن الوضع الحالي ومراعاة التحديات الحالية والقضايا الرئيسية التي تواجهها الشعوب األصلية في المناطق 

 .الرعوية

 التي تعتمد على الصيد وجمع الثمار.بشأن االنخراط مع مجتمعات الشعوب األصلية  أدوات إعداد حزمة -15

 مع الشعوب األصلية سياسة الصندوق بشأن االنخراط

بين موظفي الصندوق، وال سيما مواصلة نشر سياسة الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية  -16

الموظفون المعينون حديثا في المكاتب القطرية وشركاء التنفيذ بغية التأكد من المعرفة الجيدة بها وفهمها 

 وتطبيقها بالكامل في عمليات الصندوق.

، بالتشاور 2022، التي ست حال إلى المجلس التنفيذي للصندوق في عام الصندوق المحدثةضمان إعداد سياسة  -17

 والشراكة مع الشعوب األصلية، وتركيزها على إضفاء الطابع التشغيلي على السياسة القائمة.

ة باللغات الوطنية والمحلية للشعوب األصلية كشرط مسبق للسماح بالفهم والمشارك ترجمة السياسة ونشرها -18

 الفعالين للشعوب األصلية في عمليات الصندوق.

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

تمشيا مع القرارات المتخذة خالل المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، إعادة تأكيد  -19

صالح مرفق ( تجديد وحشد موارد إضافية ل1التزام الصندوق بالشعوب األصلية، بما في ذلك عن طريق: )

( ضمان وجود ممثلين عن منظمات الشعوب األصلية في اللجنة االستشارية 2مساعدة الشعوب األصلية؛ )

الخاصة ببرنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وتسهيل وصول الشعوب األصلية 

ن مرفق تحفيز فقراء الريف لدعم ( ضمان استفادة الشعوب األصلية م3إلى الموارد بموجب هذه األداة؛ )

تعزيز مشاركة الشعوب األصلية في  (4؛ )19-جائحة كوفيد قدرتنا على الصمود والتعافي في سياق أزمة

 المشروعات التي يشارك فيها وسطاء ماليون والقطاع الخاص.

 عملية منتدى الشعوب األصلية والحوار مع الشعوب األصلية

خطط والتعبير عنها في  2020ضمان إدماج التوصيات المنبثقة عن المشاورات اإلقليمية التي ع قدت في عام   -20

المتفق عليها مع الشعب اإلقليمية للصندوق. وينبغي االنتهاء من إعداد الخطط وتقديمها إلى  العمل اإلقليمية

 لموارد مالية من أجل دعم تنفيذها. ، مع تخصيص الصندوق2021مارس/آذار  15اللجنة التوجيهية بحلول 

خالل فترة العامين الفاصلة بين االجتماعات العالمية  اجتماعين تشاوريين في كل إقليمتنظيم ما ال يقل عن  -21

للمنتدى، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمات الشعوب األصلية والصندوق، بغية رصد تنفيذ خطة العمل، 

ائق والحلول، ومراجعة األولويات حسب الحاجة. وينبغي على االجتماع وتقييم التقدم المحرز، وتحديد العو

 التشاوري األول أن يرك ز أيضا على إعداد السياسة المحدثة للصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية.

 توصية مشتركة للصندوق والحكومات:

في المشروعات والبرامج التي  الدعوة إلى تعزيز انخراط الشعوب األصلية ومشاركتها الكاملة والفعالة -22

 ، وال سيما في البلدان التي ال تعترف حكوماتها الوطنية بالشعوب األصلية.يمولها الصندوق

على المستويات كافة بين الشعوب األصلية، والحكومات ومنظومة األمم المتحدة  دعم وتيسير حوار السياسات -23

 لك:بشأن القضايا ذات الصلة بالشعوب األصلية، بما في ذ

o الوصول إلى األراضي، والمناطق والموارد الطبيعية؛ 

o ووصول منتجات الشعوب األصلية إلى األسواق؛ 
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o ونظم اإلنتاج المستدامة؛ 

o  وحفظ البذور المحلية وصونها؛ 

o ونقل التكنولوجيا الخاصة باإلنتاج الزراعي، والتحويل والحفظ؛ 

o  .وتعزيز حقوق الشعوب األصلية وحمايتها 

 للحكومات:توصيات 

لمؤتمر قمة النظم الغذائية، وتيسير وضمان المشاركة الفعالة  المشاركة بشكل هادف في األنشطة التحضيرية -24

 عقد تحضيرا للقمة.ت  للشعوب األصلية في حوارات الدول األعضاء التي 

 لتعزيز أنشطتنا ضمان وصول الشعوب األصلية إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها -25

االقتصادية، بما في ذلك الزراعة، ومصايد األسماك الحرفية، والحصاد، باعتبارها عامال أساسيا من أجل 

 .تعزيز قدرة النظم الغذائية للشعوب األصلية على الصمود

 كشعوب أصلية، نلتزم بما يلي:

قطري واإلقليمي من أجل االنخراط الفعال على المستويين ال تعزيز التنسيق بين منظمات الشعوب األصلية -26

مع الصندوق، والحكومات، واألفرقة القطرية لألمم المتحدة، والجهات الفاعلة اإلنمائية األخرى ذات الصلة 

 بغية تعزيز حقوقنا، ورفاهنا، وتنميتنا الذاتية، والدفاع عنها بصوت واحد.

تراح حلول مستدامة بين الشعوب األصلية على جميع المستويات بهدف اق ضمان تعزيز التواصل واالتصال -27

 النعدام األمن الغذائي، والترويج والدعوة لها.

، ودعم إدماج المنحدرين من أصل أفريقي في خطة تمتين الشراكة مع منظمات المنحدرين من أصل أفريقي -28

 العمل اإلقليمية الخاصة بأمريكا الالتينية والكاريبي.

على ألشخاص ذوي اإلعاقة وانخراطهم وتمثيلهم تعزيز وتيسير مشاركة شباب الشعوب األصلية والنساء وا -29

 المستويات كافة، بما في ذلك في هيئات صنع القرار والتوجيه، والهياكل الهامة بالنسبة لمنظماتنا.
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 ثانية لوالية انتخابهبمناسبة قبول جيلبير أنغبو بيان الذي ألقاه الرئيس ال

 ، رئيس مجلس المحافظين،Sastrosuwito Sumintoالسيد 

 ،المحافظين الموقرينمعالي 

 السيدات والسادة،

كلمتي األولى هي كلمة شكر لكم جميعا. وأنا أشعر بالتواضع الشديد وأود أن أعبر عن أصدق شكري على الثقة التي 

 ثانية كرئيس للصندوق. لواليةمنحتموني إياها بانتخابكم لي 

 م بها إلي، وإنها لشرف ال أستهين به.إني ألشعر بالتواضع وأدرك حجم المهمة المقبلة التي عهدت

إذا ما نظرنا إلى الوراء، أعتقد أنه من اإلنصاف القول بأن الكثير قد تحقق. وبينما كنت أحض ر لجلسة، أمضيت وقتا 

 طويال أتأمل فيما يلزم تحسينه وتحقيقه، والتحديات التي تنتظرنا.

ستكون تدعيم اإلصالحات التي أدخلناها على مدى  –كون مفاجأة التي لن ت –وبالتطلع إلى األمام، فإن أولويتي األولى 

 ال رجعة فيه. 2030السنوات األربع الماضية من أجل أن يصبح مسار الصندوق نحو مضاعفة أثره بحلول عام 

 وسوف يركز هذا التدعيم على ثالثة مجاالت يعزز بعضها بعضا.

التفويض بسلطة صنع القرار إلى الزمالء الذين يوجد أو سيوجد  المجال األول هو الالمركزية، بما في ذلك المزيد من

 45مقرهم في الميدان. وهدفنا، الذي ناقشناه بوضوح كبير خالل عملية تجديد الموارد، هو الوصول إلى وجود نسبة 

 .2025في المائة من جميع الموظفين في الميدان بحلول عام 

ابتكاراتنا المالية، التي ستساعد على تعظيم استقطاب المساهمات أننا سنواصل إصالحاتنا ووالمجال الثاني هو 

األساسية. وسيمكننا ذلك بدوره من مواصلة توسيع قاعدة مواردنا. واألمر الرئيسي الذي يجب أن نضعه في أذهاننا 

ا فيما ، وال سيم2030هو كيف سيساهم الصندوق في مواجهة التحدي اإلنمائي األوسع المتمثل في تحقيق خطة عام 

 من أهداف التنمية المستدامة. 2و 1يتعلق بالفجوة التمويلية للهدفين 

برنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب  -والنقطة الثالثة هي رفد أموال تجديد مواردنا بنافذتين تعرفونهما جيدا 

ويل إضافي إلى أشد البلدان ضعفا الحيازات الصغيرة، وبرنامج تمويل القطاع الخاص. وبالجمع بينهما، سيتم توجيه تم

فيما يتعلق بتغير المناخ، ومعظمكم ملمٌ  جلسة جيدة جدا مع شركة "مارس" تابعنا لمعالجة أكبر قضيتين إنمائيتين. وقد

نتقال بذلك إلى االمع برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. و 2012بما قام به الصندوق منذ عام 

الحيازات الصغيرة، سيكون جزءا حاسما مما أرى برنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الخطوة التالية، مع 

أننا سنقوم به في السنوات القليلة، أو ربما العديدة، القادمة. كما أنكم لن تفاجؤوا بأني أعلق أهمية كبيرة على مساهمة 

 ع إقران ذلك بفرص ريادة األعمال للشباب من خالل نافذتنا الخاصة بالقطاع الخاص. الصندوق في عمالة الشباب، م

وجميع هذه المجاالت الثالثة سيتم النظر فيها إلى جانب الجهود الجارية لتحسين جودة مشروعاتنا. ومن الهام بالنسبة 

تأكد من أن تركيزنا على تعميم المجاالت لنا االستمرار في البناء على توصيات مكتب التقييم المستقل في الصندوق، وال

التمايز بين الجنسين، وتغير  –المواضيعية سيستمر في التحسن. وباإلضافة إلى تلك المجاالت األربع التي نعرفها جيدا 

ستالحظون من خالل المناقشة التي شاركنا فيها باألمس، فيما يتعلق بتجديد الموارد،  –المناخ، والشباب، والتغذية 

 همية التي سنعلقها على التنوع البيولوجي، باإلضافة إلى التزامنا بالشعوب األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة.األ

صمود على كل من مستوى المزرعة والنظام، بما في ذلك من خالل حلول قدرة أفضل على الوسوف يكون بناء 

لمه من أثر جائحة كوفيد، فهو حاجتنا إلى النهوض الزراعة الرقمية المبتكرة، هاما أيضا. وإذا كان هناك درس واحد نتع

بزراعتنا الرقمية في المناطق الريفية. وبصراحة تامة، هذا مجال كان ينبغي في رأيي أن أفعل ما هو أفضل. وسوف 

 نخصص المزيد من الوقت لذلك.
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 المحافظون الموقرون،معالي 

ة، وتوقعات زيادة الفقر والجوع، فإن حاجة الصندوق مع استمرار الجائحة في تدمير سياقاتنا الريفية بطرق عديد

 لتوسيع نطاقه هي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

ولنكن صريحين، اليوم المشكلة هي كوفيد؛ وباألمس كانت التسونامي؛ وغدا، ال ندري ماذا ستكون. والمقصود أن 

نكون مستعدين أو مستعدين بشكل أفضل بكثير.  تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة لن ترحل عنا. واألَولى بنا أن

أو  –فال ينبغي أن يجد أي شخص في المناطق الريفية، امرأة أو رجل، نفسه في وضع يضطره لبيع أصوله الضئيلة 

 لكي يبقى على قيد الحياة. وينبغي أال ينسى الصندوق هذا أبدا. –للهجرة 

ى التميز اإلداري، أي القضايا الداخلية التي يجب أن نواصل وأخيرا، دعوني أشدد على أهمية مواصلتنا العمل عل

تحسينها. ولدينا قضايا تتعلق بعبء العمل. وعلينا أن نحسن التوازن بين العمل والحياة الشخصية. وقد صححني بعض 

اة الشخصية الموظفين في األسبوع الماضي بالقول إن التوازن بين العمل والحياة الشخصية يتحول إلى دمج العمل والحي

في سياق كوفيد. وعلينا أن نعمل على هذه القضية أيضا. وعلينا أن نعزز تدابير تحفيز أصحاب األداء القوي، ومواصلة 

استهداف المساواة بين الجنسين، والتوازن الجغرافي على جميع المستويات. ونحن بحاجة إلى مواصلة تطبيق السلوك 

ستويات: هنا في المقر وفي الميدان كذلك. وهذا يشمل بوضوح عمل المزيد األخالقي علينا جميعا، وعلى جميع الم

 لمعالجة ومنع جميع أشكال التمييز، وعدم التسامح إطالقا مع التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي.

ول الصندوق يتطور في االتجاه الصحيح. ومهمتنا غير محصورة بمكافحة انعدام األمن الغذائي والفقر. فهي تدعو لتح

 أساسي وهيكلي لالقتصادات الريفية من أجل عالم أكثر إنصافا، ومساواة، وعدالة لفائدة البشرية جمعاء.

معكم بشكل فردي وجماعي تواصل ومما ال مفر منه أن قضية الفجوة التمويلية ستبقى موضوع نقاش هام. وسوف أ

متزايد من رأس المال الخاص، مع إبقاء التركيز للتأمل عميقا في أفضل الطرق الستقطاب الموارد، واالستفادة بشكل 

 في نفس الوقت على المجتمعات الريفية األشد فقرا واحتياجا.

 مرة أخرى، أشعر بالتواضع الشديد تجاه بادرة الثقة التي وضعتموها في شخصي لقيادة هذه المؤسسة.

 وشكرا لكم.
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 أنغبو جيلبير السيد ،الصندوق لرئيس الختامية المالحظات

 السيد رئيس المجلس،

 أصحاب الفخامة والمعالي،

 معالي المحافظين الموقرين،

 سيداتي وسادتي،

 بعد دقائق قليلة من اآلن، سيختتم رئيس مجلسنا الدورة الرابعة واألربعين لمجلس محافظي الصندوق. 

على توجيهه الممتاز وصبره على مدى األشهر العديدة الماضية، وبالتعبير عن  Sumintoوأود أن أبدأ بشكري للسيد 

من  Sarchمن الكاميرون، وسعادة السفيرة  Ananga Messinaشكري لنائبتي رئيس المجلس، معالي الوزيرة 

 المملكة المتحدة.

ندوق، باإلضافة إلى أفرقتكم وأنا على ثقة بأنكم تودون االنضمام إلي في شكر وتقدير جميع زمالئي، وموظفي الص

 المعنية، الذين ساعدوا على إنجاح أول دورة افتراضية على اإلطالق لمجلس المحافظين وجعلوا منها حدثا مشوقا حقا.

وبمنتهى الصراحة، سوف تجعلنا تلك النجاحات نتأمل في األشهر القادمة في أفضل الطرق وأكثرها كفاءة لتنظيم 

حافظينا في المستقبل، وحتى في حقبة ما بعد جائحة كوفيد. فهناك الكثير من الدروس التي مجلسنا التنفيذي ومجلس م

 علينا تعلمها.

وكما ذك رنا باألمس فخامة رئيس جمهورية أنغوال، ومعالي رئيس وزراء باكستان، فإن التحديات التي تواجه تحقيق 

بأن تحويل المناطق الريفية واالستثمار في السكان أهداف التنمية المستدامة أكبر من أي وقت مضى. وذكرونا أيضا 

الريفيين هما في صميم الحل. وقد أثبتت دورة مجلس المحافظين لهذه السنة بوضوح ما يمثله الصندوق، وما سنمثله 

 نحن في السنوات القادمة.

نكم االعتماد على فرصا غير مسبوقة لسلسلة أخرى من اللحظات التي تغير قواعد اللعبة. ويمك 2021ويحمل عام 

الصندوق في المساعدة على النهوض بأهدافنا المشتركة في قمة النظم الغذائية التي يعقدها األمين العام لألمم المتحدة. 

قصارى جهدها خالل مؤتمر األطراف السادس والعشرين، الذي تترأسه كل بذل ويمكنكم االعتماد على مؤسستكم ل

 2021. كما يمكنكم االعتماد علينا خالل عام الناشطة جدا ما من الدول األعضاءمن إيطاليا والمملكة المتحدة، وه

 للعمل معا مع محافظنا من إيطاليا لتقديم أفضل ما لدينا لالستفادة من مجموعة العشرين برئاسة إيطاليا.

لماليين من النساء، حافل بالفرص. كما سنواصل اإلنجاز بشكل أكبر، وأفضل، وأذكى لتحويل حياة ا 2021لذا فإن عام 

 والرجال، والشباب، كما كنا نناقش طوال الوقت. 

أعرب عن  الذي كان باعتقادي ملهما للغاية حقا باألمس عندما Frank Marsوأود أن أتوقف لحظة ألشكر السيد 

لتي وجهات نظره ومشاركته، وكذلك مشاركة زمالئه، في مساعدة قضية صغار المنتجين. وهذا هو نوع المشاركة ا

نود أن تكون لنا مع القطاع الخاص. ونحن نريد أن نضمن أن بإمكاننا تشجيع شبابنا على أخذ زمام المبادرة في أعمالهم 

 الريادية.

وسوف نواصل التركيز على أشد السكان ضعفا وتهميشا بحيث يكون تحول النظام الغذائي بكامله شموليا، ومستداما، 

 نتدى الشعوب األصلية عن نتائج مداوالتهم ونعلم أن هذه األبعاد متشابكة.وعادال. ولقد استمعنا إلى ممثل م

وسيواصل برنامج عملنا دمج ب عد الشعوب األصلية وأخذه في االعتبار. كما سنعجل من الوصول إلى التكنولوجيا 

 واعتماد الن هج المبتكرة من أجل اقتناص صغار المنتجين للفرص الجديدة.

سوى أن أذك ر الجميع بأن جوهر الموضوع، كما أشرت باألمس، سيبقى: كيف نستخدم هذه  وفي الختام، ال يسعني

األدوات؟ وكيف نستخدم الصندوق، الذي هو من حيث المبدأ ممول إنمائي؟ وكيف نستخدم الصندوق في وضعه 
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ق هدفي التنمية ، لمواصلة ملء الفجوة التمويلية في جهودنا لتحقي+AAالحالي، مع التصنيف االئتماني من فئة 

 ، وال سيما من أجل صغار المنتجين في مناطقنا الريفية؟  2و 1المستدامة 

وينبغي أال نحجم عن إجراء مناقشة صريحة حول هذه المواضيع الهامة. وأنا أعلم أن هذا سيكون صعبا، ولكنه يمثل 

كثير من األحيان، فإن عدم المحاولة تماما سبب وجودنا هنا. ويجب أال تمنعنا صعوبة الموضوع من المحاولة. وفي 

 هو ما يجعل المهمة صعبة.

سنحتاج في األسابيع واألشهر القادمة إلى أقصى دعمكم للوصول إلى أعلى نتيجة ممكنة بالنسبة للتجديد الثاني عشر 

ح الصندوق لموارد الصندوق من أجل تمهيد الطريق لمضاعفة أثرنا. وأعلم بأنه يمكنني مواصلة االعتماد عليكم لمن

 القوة التي نحتاجها لتحقيق رؤيتنا.

وأخيرا، اسمحوا لي معالي المحافظين الموقرين أن أشكركم جزيل الشكر مرة أخرى على تقتكم المستمرة بي، وهي 

 ثقة ال أنظر إليها كأمر مسلم به. وأعدكم بأننا سنواصل عمل أفضل ما في وسعنا كي ال نخي ب آمالكم.

 وشكرا لكم.
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 الصندوق محافظي لمجلس واألربعين الرابعة الدورة رئيس ،Suminto للدكتورالختامي  البيان

 الرئيس، السيد

 الموقرون، والمندوبون المحافظون السادة

 والسادة، السيدات

لقد حان وقت اختتام الدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين. وقد كان المجلس هذا العام مجلس السابقات ومجلس 

ألول مرة على اإلطالق، ع قد مجلس المحافظين بوسائل افتراضية. وعلى الرغم من المسافة ف. على حد سواء توطيدال

 هذا الصندوق التخاذ عدد من القرارات المهمة. دىفصل بيننا، فقد اجتمعنا معا كمحافظين لتالتي  الفعلية

فخامة السيد  -نا بكلمات رئيسية خالل حفل االفتتاح ستبقى هذه الدورة في أذهاننا بفضل الضيوف الكرام الذين شرفوو

João Manuel Gonçalves Lourençoمعالي السيد و ،، رئيس جمهورية أنغوالImran Khan رئيس وزراء ،

، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في Luigi Di Maioمعالي السيد و ،جمهورية باكستان اإلسالمية

كلماتهم ومشاركتهم في هذه الدورة على التقدير الذي يكنونه لمنظمتنا. كما كان من دواعي  وتشهد. الجمهورية اإليطالية

الصندوق مع الشعوب األصلية،  انخراط أثر، ومؤخراسرورنا أن نسمع نتائج منتدى الشعوب األصلية الذي اختتم 

 ونجاحاتنا، والدروس المستفادة، والتحديات والفرص.

في واليته الثانية كرئيس للصندوق.  أنغبو جيلبيرتعيين السيد  عمليةأن أترأس  لي شرفوكان من دواعي سروري و

وقد أدت رؤيته وقيادته للصندوق إلى إحداث تحول في الصندوق وجعلته أكثر مالءمة للغرض، وفي وضع أفضل 

ته األولى ونتطلع إلى وقد حقق الكثير في والي هذاللمساهمة بشكل جوهري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 استمرار نجاحه على مدى السنوات األربع المقبلة.

التجديد الثاني ب الخاصة اتالمشاور هيئة، ليس أقلها تقرير عليها وافقوانظر المحافظون في بنود أعمال مختلفة وو

خالص شكرنا وتهانينا ب نتقدم. و2024-2022االستراتيجي للصندوق للفترة  التوجهعشر لموارد الصندوق، الذي يحدد 

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق على تفانيهم والتزامهم تجاه ب الخاصة اتالمشاور هيئة في المشاركينلزمالئنا 

إلى الدول األعضاء التي تعهدت بتقديم مساهمات للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.  أيضاشكر بال ونتقدمالصندوق. 

لدى  يكونأن  ضمانعن الركب. ونحن بحاجة إلى  وتخلفا تهميشا الناس وألكثر يين،لريفسكان الل مناصرالصندوق و

. وبتلك الروح، نشجع بقوة الدول األعضاء يحققهالصندوق الموارد الالزمة إلحداث الفرق الذي نعرف أنه يمكن أن 

 في أقرب وقت ممكن. بذلك تقوم أن على اآلن حتىتعهداتها  قدمالتي لم ت

على  الصندوقة على التعديالت المقترحة على النصوص القانونية األساسية للصندوق، تأكدنا من قدرة إدارة بالموافقو

نجاح تنفيذ التجديد الثاني  ستيسرالهيكلية المالية التي وافق عليها المجلس التنفيذي بالفعل والتي  وأطرتنفيذ سياسات 

 عشر لموارد الصندوق.

إلى عام  2021 عامعضوا جديدا وعضوا مناوبا في المجلس التنفيذي لمدة ثالث سنوات من  18انتخب المجلس  وقد

مجلس الاسمحوا لي أن أهنئ أعضاء المجلس التنفيذي الجدد. ونتطلع إلى قيادتهم المتفانية ونشكر أعضاء و. 2023

 الصندوق. تجاهالمنتهية واليتهم على التزامهم 

 الموقرون، ونالمحافظ السادة

فرصا لالستماع إلى العديد من  أتاحت التيمن برنامج غني باألحداث  همجلس المحافظين هذ دورةاستفدنا خالل  لقد

إلى المناطق  Mars Incorporatedإدارة شركة  مجلسالشركاء وأصحاب المصلحة وتبادل الخبرات معهم. ومن 

لألمين  ةالخاص ةمن المفوضية األوروبية إلى مكتب المبعوثوان؛ الريفية في مصر وكينيا ونيجيريا وبيرو وجزر سليم

لدول لخارجية المن وزارات المالية ووزارات الزراعة ووزارات والعام لألمم المتحدة لقمة النظم الغذائية القادمة؛ 

لصندوق لدعم الواحد في إعالن  صوتاألعضاء في الصندوق إلى هذه المنصة االفتراضية، تحدثت جميع األصوات ك

 .مهمتهوأهمية 
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الصندوق،  سكرتيرأترأس هذه الدورة الهامة لمجلس المحافظين. وأود أن أشكر زمالئي في المكتب و أنقد تشرفت بو

الذين ساعدوني في هذا المسعى. كما أود أن أعرب عن شكر المجلس لموظفي الصندوق، الذين عملوا جميعا بجد في 

 ،من وراء الكواليس عملشكر خاص أيضا إلى كل من بتوجه أللغاية. و واالبتكاريتنظيم مثل هذا المؤتمر الناجح 

 مهمته بدونهم، وليس أقلهم المترجمون الفوريون والموظفون الفنيون. يؤديالذين ال يمكن ألي مؤتمر أن  أولئك

 المندوبون الموقرون، السادة

 ،السادةوسيدات ال

. وعلى مدى 2030القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام  -هلة المهمة التي تنتظرنا ليست بالمهمة الس إن

في المناطق  -حيث تشتد الحاجة إليه  أثرهنحو زيادة  المساراليومين الماضيين، قمنا بدورنا لوضع الصندوق على 

هداف التنمية المستدامة. سوى تسع سنوات لتحقيق أ أمامنا بعد. ولم يتبقَ  الريفية من العالم النامي. ولكن مهمتنا لم تنتهِّ 

 فجوة االستثمار في التنمية الريفية. وملءتقديم دعم ملموس وولذلك دعونا نواصل مناصرة الصندوق 

 الدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين. اختتام أ علن، بذلك
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 يمكن مشاهدة المالحق من خالل الروابط اإللكترونية الواردة أدناه:

 عمل الدورة جدولو جدول أعمالالملحق األول: 

   واألربعين الرابعةالقرارات التي اعتمدها مجلس المحافظين في دورته  الملحق الثاني:

 واألربعين لمجلس المحافظين الرابعةالروابط إلى المضمون الرقمي للدورة الملحق الثالث: 

 اليوم الثانيو يوم األولللالتسجيالت المصورة 

 واألربعين لمجلس المحافظين الرابعة المندوبون في الدورةالملحق الرابع: 

 واألربعين لمجلس المحافظين الرابعةقائمة بالوثائق التي عرضت على الدورة الملحق الخامس: 

https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-1-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-1-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-1-Add-1-Rev-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-Resolutions.pdf
https://consent.youtube.com/ml?continue=https://www.youtube.com/playlist?list%3DPLHLkfcOqwa-xyGfREBnOfITpCAl42OMUw&gl=IT&hl=it&pc=yt&uxe=23983172&src=1
https://www.youtube.com/watch?v=ecir354tSBM&t=6062s
https://www.youtube.com/watch?v=sMoqlPoR_f8&list=PLHLkfcOqwa-xyGfREBnOfITpCAl42OMUw&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=sMoqlPoR_f8&list=PLHLkfcOqwa-xyGfREBnOfITpCAl42OMUw&index=33
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/GC44-Delegations.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC44-LoD.pdf

